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asmenukė

Žmonėms leista gintis nuo vilkų Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vilkams siautėjant Šimonių 
ir Romuldavos girių apylin-
kėse, Anykščių medžiotojams 
leista nušauti 4 vilkus. 

Ypač kraupiai nukentėjo 
vienas Svėdasų krašto ūki-
ninkas - kartą vilkai išpjovė 
34, o per antrąją ataką dar 11 
jo avių

Vilkams pasidarbavus 
Troškūnų, Viešintų ir Svėda-
sų seniūnijose, meras Kęstu-
tis Tubis kreipėsi į Aplinkos 
viceministrą Liną Jonauską 
dėl leidimų vilkų medžioklei 
ir po kurio laiko žmonėms 
gintis nuo vilkų buvo leista.

Dialogas
- Dieve, koks blogas oras,- iš-

tarė pažįstama.
Tyliu.
- Dieve, kaip sunku…
Tyliu.
- Na, tu ir nemandagus. Aš su 

tavim kalbu, durniau…
Tyliu.
- Tai dabar spausdinsi ir apsi-

mesi, kad negirdi?
O aš pagalvojau, kad ji su Die-

vu kalba…

Linas BITVINSKAS

Jei už blogą humorą būtų teisiama, Raimondas 
Šilanskas būtų recidyvistas

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė toliau nagrinėjo troškūniečių 
brolių Vaidoto ir Manto Grincevičių bei jų pusbrolio Giedriaus Sasnausko bylą. Ta proga Anykščiai sulau-
kė žurnalistų iš Lietuvos televizijų, laikraščių ir naujienų portalų bei humoristo Pauliaus Ambrazevičiaus.

Prie Anykščių rajono apylinkės teismo pastato teisiamųjų troškūniečių (iš kairės) Manto ir Vai-
doto Grincevičių bei liudininko humoristo Pauliaus Ambrazevičiaus laukė būrys žurnalistų.

Meras Kęstutis Tubis pasirūpino, kad būtų 
leista sumedžioti keturis vilkus, tačiau pats, 
vengdamas interesų konflikto, į plėšrūnus ne-
šaus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Buvęs Anykščių rajono meras, patyręs me-
džiotojas Leonas Alesionka mano, kad vilkų 
medžioklei trukdyti bando sektantai.

Išėjo. Penktadienis buvo  pa-
skutinė Anykščių savivaldybės 
administracijos Centralizuoto 
vidaus audito skyriaus vedė-
jo Edmundo Cimbalisto darbo 
diena. Jis parašė pareiškimą iš-
eiti iš darbo šalių susitarimu. 
E.Cimbalistas yra pensinio am-
žiaus.

Apygarda. Vyriausioji rinki-
mų komisija kol kas nėra priė-
musi sprendimo dėl Anykščių-
Kupiškio rinkimų apygardos 
ribų pakeitimo. Iki šiol buvo 50 
apylinkių - 36 Anykščių rajone 
ir 14 - Kupiškio. Svarstoma, iš 
mūsų apygardos „paimti“ dar 
dalį Kupiškio rajono apylinkių.

Spektaklis. Rugpjūčio 5 die-
ną, 18 valandą Anykščių kultū-
ros centre vyks Naisių vasaros 
teatro spektaklis „Locna laimė. 
Žemaitė“. Renginys - nemoka-
mas, įėjimas - su kvietimais. 
Kvietimų teirautis Anykščių kul-
tūros centro kasose. Beje, spek-
taklis žymimas N-16 ženklu.

Aukos. Žuvusių režisierių Vy-
tauto ir Galinos Germanavičių 
įamžinimo organizatoriai skel-
bia, kad yra surinkta 9890 litų ir 
2446 eurai aukų. Taigi iš viso - 5 
312 eurų. Režisierių atminimui 
skirtos skulptūros pastatymas 
turėtų kainuoti 14 500 eurų (50 
000) litų. Trūksta dar beveik 
dviejų trečdalių sumos.

Šliužas. Anykščių Vilniaus 
gatvės gyventojas  kambaryje 
rado beveik 10 – ies centimetrų 
šliužą, kuris jį gerokai išgąsdino. 
Jo nuotrauką  paskelbus „Anykš-
tos“ interneto portale, gamtinin-
kai mano, kad tai gali būti retas 
geltonasis šliužas, o kiti skaity-
tojai spėja, kad šliužas gali būti 
atkeliavęs iš Norvegijos ar kitos 
šalies, kur šie gyvūnai negailes-
tingai niokoja daržus. 

Sveikinimas. Primename, kad 
per laikraštį „Anykšta“ galite 
pasveikinti savo artimuosius. 
Sveikinimo kaina – 15,90 Eur.

Žydi Lietuvoje nematyti augalai

Traupio botanikos sode auga 
apie 7000 augalų rūšių ir veis-
lių. Iš jų – apie 200, įrašytų į 
Lietuvos raudonąją knygą

Signatarė tik 
grįžusi iš Tian 
Šanio 
išeina į Pamyrą

Teisės profesorius – ir Kiemo 
teatro aktorius 

Audrius Bitinas: „Pastatyti 
namą, pasodinti medį, užau-
ginti vaikus – programa, kurią 
vykdau nieko neklausinėda-
mas.“
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spektras

Temidės svarstyklės
Priežastis. 2015-07-27 Ute-

nos apskr. VPK Anykščių r. PK 
pradėtas ikiteisminis tyrimas 
dėl vyro, gimusio 1973 m., ras-
to savo namuose, esančiuose 
Anykščių r. sav., Kavarsko sen., 
mirties priežasties nustatymo. 

Gaisras. 2015-07-11 apie 

6 val. 20 min. Anykščių r. sav., 
Anykščių sen., ūkiniame pastate 
kilo gaisras, kurio metu visiškai 
sudegė medinis ūkinis pastatas ir 
jame sandėliuojami sauso šieno 
ir šiaudų rulonai. Nuostolis – 1 
734,54 eurų.    

Smurtas. 2015-07-28 apie 11 val. 
Anykščių r. sav., Andrioniškio sen., 

neblaivus (1,07 prom.) vyriškis, gi-
męs 1941 m., panaudojo fizinį smurtą 
prieš 71-erių metų seserį. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Vagis. 2015-07-25 apie 22 val. 
Anykščių r. sav., Debeikių sen., 
65-erių metų vyriškis grįžęs namo 
rado atrakintas duris ir po laiptais 
pasislėpusį vietinį gyventoją, kurį 

išvarius pastebėjo, kad sekcijoje 
nebėra dviejų butelių alkoholinių 
gėrimų. Nuostolis – 20,35 eurai.

Apvogė. 2015-07-30 apie 7 
val. 15 min. pastebėta, kad iš ga-
nyklos, esančios Anykščių r. sav., 
Anykščių sen., pavogtas elek-
trinis piemuo ir akumuliatorius. 
Nuostolis – 118 eurų.

Nedidelėje knygelėje J. Sli-
žio  užfiksuoti pasaulinio karo, 
atsiritusio dundančiu frontu prie 
Anykščių, įvykiai prasideda liepos 
11 - ąja, šeštadienį, kada nuo Ka-
varsko Anykščių link važiavo besi-
traukiančios rusų kariuomenės gur-
guolės – „abozai“. Sodiečiai slepia, 
net užkasinėja savo turtą ir maisto 
produktus, miestiečiai traukia iš-
gyventi neramųjį laiką į atokius 
kaimus. Liepos 14 - ąją bene šešis 
kartus garsiai bumbteli - rusai sude-
gino bei susprogdino geležinkelio 
bei vieškelio tiltus Anykščiuose. 
Sekmadienį, 19 – ąją, Škaplerinės 
atlaiduose Kurkliuose pamokslau-
jantis kun. Ruškys ragina nebėgti 
nuo ateinančios vokiečių armijos iš 
namų į svetimus kraštus, nes vargas 
namuose lengvesnis už svetimus 
pyragus... 20 - ąją - smarkus ka-
riuomenių susišaudymas, padega-
mi Ažuožerių ir Pienionių kaimai, 
22 - ąją po artilerijos apšaudymo 
dega Anykščiai, kaime pasirodo 
vokiečių kareiviai „raguotomis“ 
kepurėmis. 26 - oji, sekmadienis ir 
Šv. Onos atlaidai, nors namiškiai 
išsiruošia į bažnyčią, bet veikiai su-

Vokiečių dėka bažnyčia pažemėjo 
penkiais metrais Raimondas GUOBIS

Antradienį sukako lygiai šimtas metų, kai 1915 - ųjų liepos 28 - 
ąją vokiečių kariai susprogdino aukštuosius, dailiuosius Anykščių 
Šv. evangelisto Mato bažnyčios bokštus. To meto istorinius įvykius 
kruopščiai savo dienoraštyje aprašė devyniolikmetis Navinos kai-
mo gyventojas, būsimas nepriklausomos Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas Jonas Sližys. 

grįžta, nes ir kaimynai bijo palikti 
namus. 28 - ios aprašas ilgas, beje, 
ši diena kaip ir šiemet antradienis, 
ryte Sližių sodyboje įsitaisę rusai 
apšaudo dešiniajame Šventosios 
krante pasirodžiusius vokiečius. 
Vėliau tie patys rusų kariai miške-
lyje palikę arklius užplūsta daržus 
- kasa bulves, rauna griežčius, grie-
bia kitas daržoves, vyšniauja tiesiog 
nusilauždami uogomis apkibusias 
šakas bei viršūnes. Gaila medelių, 
o uogų tais metasi būta labai daug. 
Kad geriau matytų apylinkes, ka-
reiviai ropščiasi ant šiaudinių tvar-
to ir klojimo stogų. Senasis Sližys 
skundžiasi vyresniajam, kad gadina 
stogus, bet tas ūmai supyksta ir be 
jokios atjautos pagrasina, kad ims ir 
uždegs, nes jis fronte jau visi metai 
ir daug trobesių yra sudeginęs... Vi-
sai paprastai, be jokių emocijų, kaip 
patyrusio kronikininko įrašyta ir tai, 
kad miestą užėmę vokiečiai, neno-
rėdami, kad pasitraukus pasiliktų 
geras orientyras koreguoti artile-
rijos ugnį, ryte sugriovė Anykščių 
bažnyčios bokštus. Neminimas ir 
koks nors sprogimų dundesys, juk 
turėjo nemenkai trinktelėti, kai visa 

didybė - gausybė plytų mūro, skar-
dinės karūnos ir daugybė kryžių 
kryželių trenkėsi į žemę, pralaužė 
bažnyčios skliautą, sugurino šven-
toriaus tvorą. Daugiau iki pat užra-
šų pabaigos J. Sližys apie bažnyčią 
nebeužsimena - rašo apie tų pačių 
vokiečių susprogdintą ir sudegintą 
Kavarsko bažnyčią, kareivių plėši-
kavimus, deginimus, kariuomenėms 
stumdantis visą mėnesį, ir užbaigia 
gruodžio 31 - ąja, kuomet rusai jau 
buvo nustumti iki Daugpilio.

Galime tik įsivaizduoti anykštė-
nų išgyvenimus, širdies skausmą 
- juk vos užbaigus šventovės staty-
bos darbus, gal net deramai neatsi-

Anykščių Šv. evangelisto Mato bažnyčia didžiojo karo audrose ne-
teko savo dailiųjų ir aukštųjų bokštų, bet anykštėnai juos atstatė ir 
iš turtingosios Vokietijos kompensacijų kol kas nereikalauja.

Nuotr. iš albumo

pūtus, užgriuvo tokia nelaimė. Bet 
reikėjo veikti - greitai bokštai buvo 
pridengti apskritais skardiniais sto-
geliais, apie kuriuos ir Panevėžio 
vyskupas Kazimieras Paltarokas 
prasitarė, kad atrodo visai gražiai, 
net originaliai, ir gal net atstatyti 
nebereikia. Bet anykštėnai, vado-
vaujant kan. Juozapui Norvilai, pa-
dedant inžinieriui Pranui Markūnui 
iki 1930 metų sugebėjo „karūnuo-
ti“ savo bažnyčią „super“ aukštais 
bokštais, nors ir ne tokiais puoš-
niais, penkiais metrais žemesniais 
už buvusius - 79 ių, bet vis vien 
aukščiausios bažnyčios Lietuvoje 
titulą pelnančiais.

I.Andrukaitienė po Tian Šanio 
kalnus keliavo tuo pat metu ir pa-
našiu maršrutu, kaip ir nelaimės 
ištikti Jonavos keliautojų klubo 
„Vedlys“ nariai. Žiniasklaidoje 
teigiama, kad „Vedlio“ klubo 
stovyklavietę 4 km aukštyje su-
maitojo akmenų griūtis – didelis 
akmuo įlėkęs į vieną iš palapinių 
nusinešė 28-erių metų merginos 
gyvybę. Dar viena keliautoja 
buvo nesunkiai sužeista.

Merginos kūnas kelias dienas 
buvo tragedijos vietoje, gelbė-
tojai dėl oro sąlygų negalėjo nu-
tupdyti sraigtasparnio. Kiti alpi-
nistai, tarp kurio buvo ir sužeista 
keliautoja, patys leidosi žemyn.

Apie tragediją kalnuose, iš 
kurių ką tik nusileido, I. An-
drukaitienė sužinojo sėdėdama 
lėktuve, kuris ruošėsi skrydžiui 
Biškekas-Stambulas. Signatarė 
„Anykštai“ sakė esanti sukrėsta, 
bet nuo žygių po kalnus jos jona-
viškės žūtis neatbaidė. Daugiau 
nei dvi savaites po Tian Šanį 
keliavusi I.Andrukaitienė, vos 

Signatarė tik grįžusi iš Tian Šanio 
išeina į Pamyrą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kai į Lietuvą atskriejo žinia, kad Tian Šanio kalnuose žuvo 
jonaviškė keliautoja, anykštėnė, Kovo 11-osios Akto Signatarė 
Irena Andrukaitienė tik ką buvo baigusį žygį po šiuos Vidurinės 
Azijos kalnus. 

kelias dienas pailsėjusi, rugpjū-
čio 5-ąją išvyksta į beveik trijų 
savaičių žygį po Pamyrą.

Į abi Vidurinės Azijos kalnų 
ekspedicijas Signatarė eina su 
Lietuvos keliautojų klubu. Šiam 
klubui vadovaujantis 73-jų Algi-
mantas Jucevičius pats vadovau-
ja ir ekspedicijoms. Abiejų žygių 
pagrindinis akcentas - „lietuviš-
kos“ viršukalnės. Į Tian Šanio 
turiadą su Lietuvos keliautojų 
klubu iš viso ėjo 90 keliautojų 
(Jonavos „Vedlys“ keliavo atski-
rai). Visų jų tikslas buvo 4 250 
m aukščio Gedimino Akstiko 
viršukalnė. Tiesa, keliautojai po 
kalnus juda ne visu būriu, o 10-
12 žmonių grupėmis.

Į Pamyro ekspediciją I. Andru-
kaitienė vyks su nedidele grupe. 
Lietuviai kops į 5 794 m aukščio   
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
viršukalnę. Šiais, jubiliejiniais (140 
metų), didžiojo Lietuvos kompozi-
toriaus ir dailininko metais į prose-
nelio vardo viršukalnę susiruošė ir 
pianistas Rokas Zubovas.

Paskutinius dešimt metų Kovo 11-osios Akto signatarė Irena An-
drukaitienė kiekvieną vasarą eina į didelius kalnų žygius. Kartais 
spėja ir į dvi ekspedicijas. Kartu su Signatare keliauja ir Lietuvos 
trispalvė.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Užbaigė. Baigta gelbėjimo ope-
racija Kirgizijos Tian Šanio kal-
nuose. Patyrusių gelbėtojų koman-
da, dalyvaujant ir grupės nariams, 
sraigtasparniu pasiėmė žuvusios 
merginos kūną ir nuskraidino į Ka-
rakolo miestą. Pradėti visi reikalin-
gi formalumai, kad žuvusioji būtų 
pargabenta į Lietuvą.

Nuomonė. Rusija, trečiadienį 
vetavusi Jungtinių Tautų (JT) Sau-
gumo Tarybos rezoliuciją dėl tri-
bunolo Malaizijos lainerio MH17 
katastrofos kaltininkams, bando iš-
vengti tyrimo ir turi ką slėpti, teigia 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. „Aš 
manau, kad tai labai aiškus signalas, 
kad Rusija mėgina išvengti tyrimo ir 
tai rodo, kad šiai šaliai yra ką slėp-
ti“, - sakė šalies vadovė, klausiama, 
ar veto reiškia, kad Rusija prisiima 
moralinę atsakomybę už Malaizijos 
lėktuvo „Boeing“ numušimą. 

Atsakomybė. Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų 
(TS-LKD) pirmininkas Gabrielius 
Landsbergis kreipėsi į sveikatos 
apsaugos ministrę Rimantę Šalaše-
vičiūtę kviesdamas pagaliau imtis 
atsakomybės ir konkrečių sprendi-
mų savižudybių prevencijos srityje. 
„Šiandien Lietuva tebepirmauja pa-
saulyje, deja, labai liūdnoje srityje 
- esame tarp labiausiai besižudančių 
viso pasaulio tautų. Lietuvoje nusi-
žudo maždaug tūkstantis ir šimtas 
žmonių per metus. Kitų šalių patir-
tis rodo, kad jeigu Lietuva šiandien 
įgyvendintų tikrą gyvybės apsaugos 
programą, didžioji dalis šių žmonių 
gyvybių būtų buvę galima išsaugo-
ti“, - pabrėžė G.Landsbergis.

Nedarbas. Europos Sąjungos 
(ES) statistikos agentūros „Euros-
tat“ duomenimis, atsižvelgus į se-
zoninius svyravimus, euro zonoje 
nedarbo lygis šių metų birželį siekė 
11,6 proc., t.y. išliko nepakitęs nuo 
2015 metų gegužės. Lyginant su 
2014 metų šeštuoju mėnesiu, rodi-
klis smuko nuo 11,6 proc. Visoje 
ES nedarbo lygis birželį siekė 9,6 
proc., kaip ir šių metų gegužę, bet 
mažesnis nei 2014 m. birželį (10,2 
proc.).

Šernai. Prasidėjus javapjūtei ir 
kūlimo darbams, įsibėgėjus uoga-
vimo ir grybavimo sezonui, žmonės 
miškuose ar laukuose gali pastebėti 
kritusių šernų. Jų negalima liesti ar 
judinti. Apie šerno gaišeną būtina 
kuo greičiau pranešti Valstybinei 
maisto ir veterinarijos tarnybai 
(VMVT).

Žuvo. Per savaitę, liepos 24-30 
dienomis (penktadienį-ketvirtadie-
nį), mūsų šalyje, pirminiais duo-
menimis, įvyko 65 eismo įvykiai, 
kuriuose nukentėjo žmonės. Žuvo 
4 eismo dalyviai: 2 motociklų ir 1 
automobilio vairuotojas, 1 dviračio 
vairuotojas (3 vyrai ir 1 moteris). 
Jų amžiaus vidurkis - 44-eri metai. 
Sužeisti 79 žmonės, tarp jų - 12 ne-
pilnamečių. Neblaivūs vairuotojai, 
pirminiais duomenimis, dalyvavo 5 
įvykiuose. 

Šnipinėjo. JAV šnipinėjo aukšto 
rango Japonijos politikus, Japonijos 
centrinio banko darbuotojus ir didžią-
sias kompanijas, įskaitant konglome-
ratą „Mitsubishi“, rodo penktadienį 
„WikiLeaks“ nutekinti dokumentai, 
kuriuose pateikiamas mažiausiai 35 
šnipinėjimo taikinių sąrašas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Kokie įspūdžiai 
iš Miesto 
šventės?

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame 
AB „Lytagra“ Anykščių 
parduotuvės vadovę Laimu-
tę ALEKNIENĘ, mylimai   
Mamai mirus.

„Lytagros“ įmonių grupės 
valdyba

Marijonui Mikutavičiui 
šaukimas nebuvo įteiktas

Už nesantaikos kurstymą  filmu-
ke „Šėtone, prašau“, teismo įsa-
kymu, V.Grincevičiui buvo skirta 
beveik 452, M.Grincevičiui – 339 
eurų baudos, o G.Sasnauskui buvo 
skirtas laisvės apribojimas – jau-
nuolis buvo įpareigotas neišeiti 
iš namų nuo 22 iki 6 val. Tačiau, 
sprendimui dar neįsiteisėjus, vaiki-
nai paprašė jų bylą nagrinėti ben-
drąja tvarka. Ketvirtadienį vykęs 
Anykščių rajono apylinkės teismo 
posėdis buvo jau trečiasis.

Prieš mėnesį vykusiame teismo 
posėdyje lietuvių kalbos eksper-
tas Laimutis Laužikas teigė, kad 
„Šėtone, prašau“ – nėra meno 
kūrinys, o  troškūniečiai liudinin-
kais į teismą paprašė pakviesti 
dainininką ir publicistą Marijoną 
Mikutavičių bei P.Ambrazevičių. 
Tačiau, kaltinamieji teismui nepa-
teikė M.Mikutavičiaus adreso ir 
jam teismo šaukimas nebuvo įteik-
tas. Dainininkas į Anykščius turėtų 
atvykti rugsėjo 25-ąją, kai vyks ke-
tvirtasis teismo posėdis.    

Prokuroras tikrino humoristą

Ketvirtadienio posėdyje komi-
kų grupės „Humoro klubo“ narys 
ir vadybininkas P.Ambrazevičius 
buvo esminis posėdžio herojus. 
Po jo liudijimo teismas paskel-
bė pertrauką iki rugsėjo 25-osios. 
Humoristas didelę savojo „eterio” 
laiko dalį kaltintojui, Panevėžio 
apygardos prokuratūros prokurorui 
Ignui Railai įrodinėjo savo intelek-
tualumą. Regis, prokuroras buvo 
linkęs abejoti P.Ambrazevičiaus 

Jei už blogą humorą būtų teisiama, Raimondas 
Šilanskas būtų recidyvistas

kompetencija, nors šis jau prisi-
statydamas kalbėjo, kad yra ne tik 
profesionalus humoristas ir va-
dybininkas, bet ir „Protų mūšių” 
knygų sudarytojas, tarptautinių 
„protmūšių” laureatas. Prokuroras 
klausė, koks P.Ambrazevičiaus 
išsilavinimas, šis atsakė, kad Vil-
niaus universitete baigė politikos 
mokslus per ketverius metus ir 
studijavo stacionare. „Kur čia jūs 
įžiūrit jumorą?”- humoristo klausė 
prokuroras. P.Ambrazevičius sub-
tiliai nevartotiną jumorą pakeitė į 
humorą. Savo kalboje humoristas 
vartojo ir įvairių sudėtingų tarptau-
tinių žodžių, tačiau, regis, prokuro-
rui tai įspūdžio nedarė.  

Kūrinys, bet ne meno...

P.Ambrazevičius kalbėdamas 
apie troškūniečių kūrinį (ne kū-
rinį) „Šėtone, prašau”, už kurį jie 
ir yra teisiami, pradžioje sakė, kad 
tai „vienareikšmiškai yra meno kū-
rinys, nes turi ir melodiją, ir teks-
tą, ir video klipą”. Paskui jis savo 
nuostatą sušvelnino, sakydamas, 
kad „meno gal ne, bet kūrinys nea-
bejotinai”. „Tai meno ar kūrinys?” 
– humoristui apsispręsti siūlė pro-
kuroras. „Aš tikrai neteigiu, kad 
po 15 metų „Šėtone, prašau” dai-
nuos prie laužų… Žemos meninės 
vertės meno kūrinys.” – įvertino 
P.Ambrazevičius. Jis tikino, kad 
„Šėtone, prašau” yra „adekva-
tus juodojo humoro pavyzdys” ir 
tvirtino, kad neįsivaizduoja, koks 
žmogus gali dainą suprasti kaip ki-
taip, ne kaip humorą.

Pasak P.Ambrazevičiaus, nederė-
tų tapatinti kūrėjo V.Grincevičiaus 
su jo kuriamu personažu Whydotu, 
nes tokiu atveju ir Levas Tolstojus 

kaltas dėl Anos Kareninos savi-
žudybės. Atremdamas kaltinimus 
dėl to, kad daina „Šėtone, prašau” 
skatina smurtą prieš vaikus, hu-
moristas aiškino, kad ne kūrėjas, 
o vartotojas yra atsakingas už jam 
daromą kūrinio poveikį. „Jei žmo-
gus perskaitęs „12 kėdžių” pradeda 
sukčiauti, Ilfas ir Petrovas neturėtų 
būti teisiami.” –  dar vieną pavyz-
dį iš literatūros klasikos ištraukė 
P.Ambrazevičius. 

„Nesu didelis jų kūrybos ger-
bėjas. Bet kas vienam juokinga, 
kitam – nejuokinga. Jei kažkokiai 
tikslinei auditorijai yra juokinga, 
tai ir yra humoras.” – tikino humo-
ristas.

Dėstydamas apie meno paieškas 
troškūniečių videoklipe, humoris-
tas ironizavo, kad intensyviai ieš-
kant meno, galėtų būti sumalta 90 
proc. ne tik Lietuvos, bet ir pasau-
lio pop scenos kūrėjų.    

P.Ambrazevičius teismui aiški-
no, jog jeigu troškūniečių trejetas 
bus nuteistas, grėsmė iškils visos 
Lietuvos žodžio laisvei: įsiskau-
dinusi auditorija pradės bylinėtis 
su anekdotų pasakotojais. „Jeigu 
už blogą, kažkam nepatinkantį hu-
morą būtų teisiama, tai gerbiamas 
Raimondas Šilanskas jau būtų re-
cidyvistas.” – aiškino liudininkas 
P.Ambrazevičius. 

Teisiamųjų prašymu, kitame 
teismo posėdyje liudyti turėtų ne 
tik M.Mikutavičius. Teismo šauki-
mai turėtų būti įteikti ir Gretai Jan-
kauskaitei bei Jolantai Pupkienei.  
J.Pupkienė buvo V.Grincevičiaus 
vaidybos mokytoja.  

Prieš žurnalistus stojo garsiausias iš teisiamųjų V.Grincevičius.
Autoriaus nuotr.

Neringa PAVILANSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Geri įspūdžiai. Įdomūs ren-
giniai, koncertai, didelė mugė. 
Žiūrėjom po vidurnakčio vaidy-
binį filmą ant upės kranto. Ma-
nau, kad šių metų Miesto šventė 
išskirtinai pavykusi. 

Valerija PILKIENĖ, Latavos 
kaimo (Andrioniškio sen.) gy-
ventoja:

- Deja, Miesto šventės ren-
giniuose aš nebuvau, nors labai 
norėjau dalyvauti. Kaip pasiekti 
Anykščius, jeigu šeštadienį ir se-
kmadienį autobusai nevažiuoja?

Algimantas KLEIVA, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Šių metų Miesto šventės įspū-
džiai patys geriausi iš visų, kurio-
se man teko dalyvauti. Savaime 
aišku, būta mažų nesusipratimų, 
tačiau neklysta tie, kurie nedirba. 
Nuotaikinga eisena, mugė ir net 
Anykščių vyno degustacija, po 
kurios norėjosi bėgti į Maximą 
nusipirkti „Vorutos“ vyno. Geri 
koncertai, tarp kurių išsiskyrė 
šeštadienio vidurnaktį vykęs 
vargonų koncertas su lazerių šou 
Anykščių šv. Mato bažnyčioje. 

O ne geriau, kad tokius 
precedentus kurtų pvz. 
Utena?

Audrius BITINAS, profesorius, 
liberalas, rajono Tarybos narys, 
apie leidimą UAB „Palink“ su-
bnuomoti patalpas, galimai pažei-
džiant įstatymus: 

„Ir kontrolieriai, ir teismai pir-
miausia žiūri, ar padaryta materia-
linė žala... Šiuo atveju užvesti bylą 
verta vien dėl precedento.“

Čia įvertinimas ar 
priekaištas?

Rimantas VANAGAS, rašytojas, 
apie rašytoją, Anykščių rajono gar-
bės pilietį Antaną Drilingą:

„Vienintelis kultūros darbuoto-
jas Anykščių, kuris spaudoje nebu-
vo neigiamai aprašytas”  

Na, tie tai tikrai išsisuks

Paulius AMBRAZEVIČIUS, 
humoristas, teisme kalbėjo apie 
galimą filmuko „Šėtone, prašau“ 
poveikį: 

„Jei žmogus perskaitęs „12 kė-
džių” pradeda sukčiauti, Ilfas ir 
Petrovas neturėtų būti teisiami.”

Ir pačiam turbūt neramu?

Paulius AMBRAZEVIČIUS, 
apie bausmes viešai juokaujan-
tiems: 

„Jeigu už blogą, kažkam nepa-
tinkantį humorą būtų teisiama, tai 
gerbiamas Raimondas Šilanskas 
jau būtų recidyvistas.”

Kiek jau čia tų žmonių liko...

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras, medžiotojas, apie 
vilkų saugojimą: 

„Lietuvoje reikia vietos ir žmo-
gui.“

Tai pašienauti kada 
paprašo, tai pašluoti...

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys, vertindamas naują rajono 
valdžią: 

„Užeinu pas merą, draugiškai 
pasišnekame, kuo galėčiau padėti, 
aptariame reikalus.“ 

Mokiniai dabar svarsto – 
mokytis ar šieną ravėti?

Vanda AVILTIENĖ, Utenos teri-
torinės darbo biržos Anykščių sky-
riaus vedėjos pavaduotoja, apie šios 
įstaigos santykius su mokiniais:

„Pas mus vyko atvirų durų diena 
moksleiviams, nuo gegužės pra-
džios iki birželio vidurio buvome 
paskelbę informaciją visoms trims 
miesto mokykloms.“

Broliai Grincevičiai ir jų pusbrolis Giedrius Sasnauskas teisme nepratarė nei žodžio.

(Atkelta iš 1 p.)
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rievės

stoti ukrainietės, karo metu Ukrai-
noje gyvenimas pasikeitė – dažnai 
dingsta elektra, vanduo. Tačiau A. 
Sabovai  baisiausia karo dalis – per 
televizorių stebėti reportažus, kai 
pranešama, kas žuvo visai šalia, vos 
už kelių kilometrų. ,,Mes, ukrainie-
čiai, nenorime jungtis atgal prie Ru-
sijos. Mes tiesiog norime laisvės ir 
taikos. Tačiau vardan taikos atiduoti 
dalį šalies, yra taip neteisinga,“ – 
sakė mergina.

A.Sabova pasakojo apie Ukrainos 
– Rusijos karą kitaip, nei paprastai 
girdime per žinias: ,,Turiu draugų 
iš Donecko regiono, kartu dirbome, 
mokėmės ir galiu pasakyti, kad nie-
kada nekalbėjome apie tokius da-
lykus kaip separatistai ir panašiai. 
Tikrai ne visi žmonės iš tam tikrų 
regionų atitinka tai, kas apie juos 
sakoma“.

Spaudos cenzūrą vykdo 
oligarchai

Pasak A. Sabovos, situacija su 
spaudos laisve šalyje labai įdomi – 
informaciją reikia mokėti atsirinkti. 
Žurnalistiką studijavusi mergina 
sakė, kad didžioji dalis Ukrainos 
televizijos kanalų priklauso tam ti-
kriems oligarchams, taigi dalis patei-
kiamos informacijos keičiama savi-
ninkui palankesne, arba informacija 
ir visai  nesidalinama. 

O štai popierinė spauda – laikraš-
čiai, žurnalai Ukrainoje nepopulia-
rūs.  ,,Ukrainiečiai taip labai nesi-
domi politika, europiečiams labiau 
būdinga žinoti savo šalies politinę 
situaciją, ja domėtis“ – A. Sabova 
juokavo, kad dėl informacijos iškrai-
pymo nesistebėtų, jei ateityje didžio-
ji dalis ukrainiečių naudotų sociali-
nius tinklus kaip vienintelę patikimą 
informacijos sklaidos priemonę.

Išgąsdino, kad lietuvių kalbos 
mokytis reiks ilgai

Laisvai angliškai, lenkiškai, ru-
siškai, ukrainietiškai ir čekiškai 
šnekanti A. Sabova sakė, kad daryti 

Ukrainietė Anykščiuose 
džiaugiasi ramybe Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Nuo liepos pradžios 25-erių ukrainietė žurnalistė Anastasia Sabova  
pagal ,,Erasmus+“ programą du mėnesius dirbs Anykščių savivaldy-
bėje. Varšuvos universiteto studentė Lietuvoje vieši jau trečiąjį kartą. 
Penkiomis kalbomis kalbanti mergina sakė, kad atvykti į Lietuvą ra-
šyti kursinio darbo ją paskatino šilti lietuvių ir ukrainiečių santykiai.

tyrimą apie savivaldybių pokyčius – 
ilgas darbas.

 ,,Didžiąją dalį laiko praleidžiu 
versdama lietuviškus dokumentus 
į ukrainiečių kalbą. Viena kolegė 
sakė, kad net ir norėdama lietuvių 
kalbą mokyčiausi labai ilgai – gerus 
du metus, o aš juk čia vos dviems 
mėnesiams“ – juokavo mergina. 
Išsiversti lietuvių kalba parašytus 
dokumentus merginai tikras vargas 
- Anastasia pasakojo nukopijuojan-
ti sakinį iš dokumento į ,,Google 
translate“ programėlę ir tada ban-
danti suprasti, apie ką eina kalba, nes 
nukopijavus ir išsivertus visą tekstą 
iš karto, jis tampa nerišlus.

Praėjusią vasarą A. Sabova atliko 
praktiką savo gimtojo miesto Va-
silkovo savivaldybėje. Ten ji dirbo 
komunikacijos skyriuje. ,,Ir pas jus, 
Anykščiuose, norėčiau kažkaip būti 
naudinga, tačiau kalbos barjeras ne-
leidžia man visavertiškai bendrauti 
su į savivaldybę ateinančiais žmonė-
mis“ – sakė mergina.

Anykščių ir Vasilkovo 
skirtumai

Ukrainietė mergina sakė, kad la-
biausiai atvykus į Lietuvą keista ma-
tyti tiek daug žalumos, upių, medžių, 
ežerų, gėlių: ,,Viskas Anykščiuose, 
kaip ir visoje Lietuvoje, labai žalia, 
gražu. Taip pat buvo keista autostra-
da važiuojant iš Vilniaus į Anykš-
čius – matosi vos keletas nedidelių 
miestelių, beveik tuščia, tik medžiai, 
medžiai..“

Kitas akivaizdus Anykščių ir A. 
Sabovos gimtojo miesto Vasilko-
vo skirtumas – reklaminių stendų 
gausa. Pasak merginos, jos 40 tūks-
tančių gyventojų miestelyje gausu 
didžiulių, šviečiančių reklamų: ,,Jei 
jau yra koks grožio salonas, prie jo 
būtinai turi būti milžiniška iškaba, o 
štai Anykščiuose užrašai mažiukai, 
reklamų praktiškai nėra.“ 

Darbas Anykščių savivaldybėje 
irgi kitoks nei Vasilkove. Mergina 
sakė, kad Anykščių savivaldybėje 
labai tylu, ramu, dėl to lengva su-

sirinkau Lietuvą. Ir visa tai dėl vienu 
metu Ukrainoje labai išpopuliarėjusio 
video filmuko, kur jūsų prezidentė 
Dalia Grybauskaitė ukrainiečius svei-
kina ukrainietiškai. Mūsų valdžiai 
būdavo sunku su žmonėmis komu-
nikuoti ukrainietiškai, o ne rusiškai, 
o štai čia – visai svetimos šalies pre-
zidentė sveikina ukrainiečius mūsų 
kalba,“ – apie politines priežastis, 
paskatinusias atvykti į Lietuvą, pa-
sakojo mergina. ,,Lietuva ir Lenkija 
po Maidano įvykių yra labai artimos 
visai ukrainiečių tautai“ – sakė A. Sa-
bova.

Stereotipai nuo tiesos skiriasi

Pasak į doktorantūrą norinčios 

Lietuviai ukrainiečiams kelia 
šiltus jausmus

A. Sabova yra kilusi iš Vasilkovo 
miestelio esančio prie pat Kijevo. 
Kijevo universitete  ji baigė žurna-
listikos studijas, ir nusprendusi, kad 
bakalauro laipsnio neužtenka, įstojo į 
Varšuvos universitetą. Ten ji  mokosi 
magistrantūroje - studijuoja Rytų Eu-
ropos politiką. Į Lietuvą A. Sabova 
atvyko daryti tiriamojo darbo apie 
savivaldybių pasikeitimus šalims 
įstojus į Europos Sąjungą.

Liepos 7- tą į Anykščius atvykusi 
mergina sakė, kad darbui rašyti galė-
jo rinktis bet kurią Europos Sąjungos 
šalį, tačiau pasirinko Lietuvą. ,,Galė-
jau rinktis keliauti bet kur, tačiau pa-

25-erių studentė iš Ukrainos Anastasia Sabova sakė, jog baltai – 
labai šilti žmonės, visai kitaip nei manoma stereotipiškai, kad jie 
šiaurietiškai santūrūs.

sikaupti, daryti savo darbus, o štai 
ukrainietiška savivaldybė veikia vi-
siškai priešingai – A. Sabova sakė, 
jog ten visą laiką pilna žmonių, no-
rinčių pasikalbėti su miesto valdžia, 
nuo pat ryto pastate žmonės zuja 
pirmyn ir atgal neleisdami darbuoto-
jams susikaupti.

Maisto pasirinkimas 
vegetarams Anykščiuose
nepaprastai mažas

Paklausta apie lietuvišką virtuvę, 
mergina tik palingavo galva: ,,No-
rėčiau paragauti tradicinių lietuviš-
kų patiekalų, tokių kaip cepelinai, 
kibinai, tačiau nevalgau mėsos“. A. 
Sabova sakė dažniausiai pietaujan-
ti restorane ,,Nykščio namai“, nes 
ten – didesnis vegetariško maisto 
pasirinkimas, nei kitose miesto ka-
vinėse. 

,,Nors ir neragavau daug lietuviš-
kų patiekalų, tačiau galiu pasakyti, 
kad man labai patinka šaltibarščiai ir 
blynai iš varškės“ – apie maistą pa-
sakojo ukrainietė. 

Gyventi viešbutyje Anastasiai per 
brangu, todėl savivaldybė ją įkurdi-
no Anykščių J.Biliūno gimnazijos 
bendrabutyje. ,,Anykščiuose niekaip 
negalėjau rasti išsinuomoti buto“ – 
sakė A. Sabova. Merginos stažuotę 
Anykščiuose apmoka ,,Erasmus+“ 
studijų programa.

Šią vasarą Anykščiuose 
stažuojasi net 3 užsienietės

,,Neseniai susitikau su dar pora 
užsieniečių dirbančių Anykščiuose. 
Ėjau gatve, šalia stovėjo merginos, 
pasisukusi į jas angliškai pasisvei-
kinau. Abi merginos atsigręžė, pa-
sisveikino ir paklausė, iš kur žinau, 
kad jos – ne vietinės, - apie tai, kad 
ji ne vienintelė svetimšalė mieste 
pasakojo Anastasia. - Nusišypsojau, 
ir atsakiau, kad aš pati ne lietuvė, 
negalėjau kitaip sveikintis. Taip ir 
susidraugavome, dabar susitinkame 
visos, kartu ėjome į ,,Naktigonę“ – 
apie pažintį su iš Latvijos atvykusio-
mis  mainų programos ,,Erasmus+“ 
studentėmis pasakojo A. Sabova. 

Šią vasarą Anykščiuose dirba ir 
dvi latvės Anastasia Smolakova bei 
Ieva Kreslina studijuojančios Daug-
pilio universitete. Jos praktiką atlieka 
Anykščių regioniniame parke – šių 
merginų įspūdžius apie Anykščius   
,,Anykšta“ taip pat žada papasakoti. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Po Anykščių rajono Tary-
bos Antikorupcinės komisijos 
pirmininko rinkimų nenorom 
turiu dėti pliusą merui Kęstu-
čiui Tubiui už teisingą politiką. 
Kodėl nenorom? Pirmiausia dėl 
to, kad apskritai nemėgstu pliu-
sų, o antra todėl, kad prieš dvi 
savaites „Rievėse“ rašiau, kad 
meras, švelniai tariant, politika 
nelabai domisi.

Save reabilituodamas drįstu 
teigti, kad meras ir valdančioji 
dauguma prieš opozicinius soc-

demus turėjo nedaug galimybių 
pralaimėti.    

Antikorupcinės komisijos 
pirmininką opozicijos siūlymu ir 
mero teikimu renka rajono Ta-
ryba. Birželio mėnesio Tarybai 
vyriausiuoju antikoruptoriumi 
buvo pasiūlytas buvęs savival-
dybės administracijos direkto-
rius, socialdemokratas Vilius 
Juodelis. Ko gero, V.Juodelis 
būtų į pirmininkus praslydęs, jei 
ne „darbietis“ Alfrydas Savic-
kas. KGB rezervo vyr.leitenanto 
Ričardo Sargūno padėjėjas 
A.Savickas sukėlė triukšmą, 
kad su KGB rezervo kapitonu 
V.Juodeliu vienoj komisijoj ne-
dirbsiąs. Ir nors V.Juodelis visas 
kapitonas, o A.Savickas tik vyr.
leitenanto padėjėjas, koalicija 
pakluso pastarajam ir balsavo 
prie V.Juodelį.

Išmintinga LSDP Anykščių 
skyriaus taryba savo posėdyje 
išmintingai nusprendė liepos mė-
nesio rajono Tarybai į Antikorup-
cinės komisijos pirmininkus vėl 
siūlyti V.Juodelio kandidatūrą. 
Toks sprendimas galėtų būtų šiek 
tiek logiškas, jei antikorupcijos 

organo rinkimų mechanizme 
nedalyvautų meras, kaip pir-
mininko kandidatūros teikėjas. 
Gal Dainius Žiogelis aplakstė 
pozicijos atstovus – vienam šerno 
kumpį nunešė, kitą - išgąsdino, 
trečiai – komplimentą pašnabž-
dėjo... Tikėtis, kad žmonės vieną 
kartą balsavę vienaip, kitą kartą 
balsuos kitaip, yra normalu. Nai-
vu, bet normalu. Tačiau, K.Tubis 
aiškiai pasakė: „V.Juodelio kan-
didatūros aš neteiksiu“, net raštu 
į sprendimo projektą įrašė kito 
socdemo – skyriaus pirmininko 
D.Žiogelio – kandidatūrą. Na, 
mero humoro jausmas, sakykim, 
subtilus, tačiau lyg ir derėtų tikė-
tis, kad jis darys taip, kaip sakė...    

Socdemai sugebėjo su K.Tubiu 
sužaisti fantastiškai kvailą žai-
dimą. Labiausiai tas žaidimas 
man asocijuojasi su kortomis, su 
„durniaus“ ir „akies“ hibridu. 
„Durnius“ čia tik dėl pava-
dinimo, savo esme žaidimas 
per daug intelektualus. „Akis“ 
labiau tinka: mero rankose du 
tūzai, o D.Žiogelis tempia iš 
kaladės „devinkę“ po „devin-
kės“ ir vis jam išeina  dvidešimt 

vienas...  
Politikoje būna pralaimėjimų. 

Būna skaudžių pralaimėjimų, 
netikėtų pralaimėjimų, klastingų 
pralaimėjimų, kvailų pralaimė-
jimų. Anykščių socdemų elgesys 
per liepos mėnesio rajono Tary-
bos posėdį net į kvailų pralaimė-
jimų kategoriją sunkiai įsirašo. 
Na, nebent patikslinus: labai; 
labai, labai...

Socialdemokratų man negaila. 
Dar labiau negaila V.Juodelio. 
Bet kaip rusai sako: „skaudu dėl 
valstybės“ („za dieržavu oby-
dno“). Valdžia žmogų sugadina, 
absoliuti valdžia – sugadina 
absoliučiai.

Anykščių socialdemokratai 
yra pikti, nes neteko valdžios. 
Buvęs vicemeras Donatas 
Krikštaponis ir buvęs direk-
torius V.Juodelis žino, kaip 
funkcionuoja (ir kokiom sumom 
funkcionuoja) savivaldybės 
mechanizmai. Būdami pikti ir 
patyrę, jie teoriškai gali būti 
realia, viską matančia, žinančia 
ir kontroliuojančia opozicija. 
Deja, ilgiau galvas į sieną 
padaužę neturės ne tik laiko gal-

vojimui, bet ir tam tikslui skirto 
inventoriaus.

„Tvarkiečio“ Raimundo 
Razmislavičiaus paskyrimas An-
tikorupcinės komisijos pirminin-
ku  nieko nestebina. Teoriškai 
jis iš opozicijos, bet praktiškai 
- ekskomisaras. 

Rugsėjo mėnesį, greičiau-
siai, prisieks dar vienas naujas 
rajono Tarybos narys – arba 
socialdemokratas, arba libera-
las. Dėl A.Vienuolio progimna-
zijos direktoriaus posto ketina 
varžytis Danutė Mažvylienė iš 
valdančiosios partijos ir Egidi-
jus Šilaika iš opozicijos stovy-
klos. Atidavus E.Šilaikai kėdę, 
iš žaidimo būtų eliminuotas šis 
vienas įtakingiausių socialdemo-
kratų. Tai K.Tubiui būtų malonu. 
Tačiau, D.Mažvylienė ir galimai 
dalis liberalų, minėto socdemo 
karjeros šuoliu galimai būtų 
galimai nepatenkinti. Bet, kai 
priešai baigia susinaikinti patys, 
kuriems galams tie draugai. Ne-
belieka prieš ką draugauti...(o 
tu, Šmigelskai, dar sakei, blogas 
politikas Tubis, blogas ...– auto-
riaus pasąmonės pastaba).          
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etiketas
Dovanojimo 
etiketas

Kokią dovaną pirkti? Dovana 
visada turi atitikti progą, santykius 
su asmeniu, kuriam ji teikiama. Būti-
na atsižvelgti į to žmogaus interesus, 
pomėgius ir gyvenseną. Pavyzdžiui, 
abstinentui netaktiška dovanoti alko-
holinių gėrimų, kad ir kokie ypatingi 
jie būtų, o humoristinė dovana tiks 
tik geram pažystamam. Paprasčiau, 
kai žmogus turi aiškų hobį,- tada rasti 
priimtą dovaną pavyksta beveik vi-
suomet.

Neklauskite. Nederėtų klausti, 
kokios dovanos norėtų pats asmuo. 
Asmeninių švenčių progomis netinka 
reklaminės dovanos su firmos ženklu. 
Be to, noro dovana suteikti džiaugs-
mą, neturi užgožti noras pasirodyti 
pačiam.

Pakuotė. Dovanos pakuotė gali 
būti brangesnė už pačią dovaną. Ruo-
šiant dovaną labai svarbus vaidmuo 
tenka jos įpakavimui. Blogo tono 
ženklas, jei dovaną įteikiate maišely-
je - tarsi dovana būtų nupirkta skubo-
tai arba iš reikalo. Visai kitaip dovana 
atrodys gražiai įpakuota. Tokią gavęs 
žmogus įvertins jūsų pastangas, bus 
pamalonintas. 

Etiketės. Kainos etiketė, palikta ant 
dovanos, nėra blogas tonas. Pirma, tai 
rodo, jog daiktas, kurį dovanojate, iš 
tiesų yra naujas. Antra, yra daugybė 
prekių, ant kurių kaina rašoma kartu 
su informacija vartotojams, kaip pri-
žiūrėti, naudoti ar rūpintis ja. Kaina 
svarbi ir kalbant apie gaminiams su-
teikiamą garantiją. Slėpdami, kiek 
kainavo jūsų dovana, daug iš žmo-
gaus atimate.

Kaina. Brangi dovana - bloga do-
vana. Nereikėtų dovanoti labai bran-
gias dovanas. Tuo jūs tarsi kažkuo 
įpareigojate žmogų, kuriam skirta 
tokia dovana.

Knygoje sveikinimai negalimi. 
Kai dovanojate knygą, savo įrašų joje 
nedarykite. Knyga - ne atvirukas, ir 
jokių sveikinimų į ją rašyti nereikėtų. 
Išimtis - kada pasirašo pats knygos 
autorius.

Priimdami dovanas, nepainioki-
te tradicijų. Egzistuoja dvi dovanų 
priėmimo tradicijos - rytietiška ir va-
karietiška. Rytietiška tradicija - gau-
dami dovanas dėkojame, sakome, 
kad mes jų neverti, ir atidedame į šalį: 
pažiūrėsime tik svečiams išėjus. Va-
karietiška tradicija - dovanas iš karto 
išvyniojame, apžiūrime ir pasidžiau-
giame jomis kartu su dovanojusiuoju. 
Abi tradicijos turi teisę egzistuoti, yra 
protokoliškai teisingos ir vertos pa-
garbos. Tačiau nepadarykite lemtin-
gos klaidos: to paties vakarėlio metu 
nesupinkite abiejų tradicijų. Pavyz-
džiui, vienam sakote: „Oi ačiū, bet 
nereikėjo“ ir dedate jo dovaną į šalį, 
o štai kitam: „Na, pažiūrėkime, ką čia 
padovanojai“. Taip elgtis nevalia ir 
neetiška.

Dovanoti pinigus - su išlygomis. 
„Pinigai yra gera dovana tik tada, 
kai juos dovanojate labai artimiems 
žmonėms arba „gyvenimo pradžios“ 
proga. Vestuvės, krikštynos, įkurtu-
vės - tokiomis progomis pinigus do-
vanoti tinka. Kitais atvejais pinigai 
laikomi bloga dovana. Žmogus gali 
jus suprasti sakant: „Va, nežinojau, ką 
čia padovanoti, tai še imk 30 eurų“. 
Dovana turi būti ypatinga, išskirtinė.

Kaip priimti dovanas? Svarbu ne 
tik dovanoti, bet ir priimti dovanas. 
Sulaukus netikėtų dovanų, nebūtina 
atsidėkoti tuo pačiu. Pakanka tik šilto 
„Ačiū“. Dėkingumo laipsnis neturi 
priklausyti nuo dovanos brangumo.

Parengė A.Š.

 

Liūtui būdinga:
1. Liūtai mėgsta būti dėmesio 

centre, yra organizuoti, atka-
klūs ir labai valdingi. Jie tiesiog 
natūraliai tampa kompanijų ly-
deriais.

- Aš tiesiog prisiimu atsako-
mybę ir dėl to, matyt, atsiranda 
tas lyderio vaidmuo. Neretai ten-
ka organizuoti keliones. Nuo pat 
savo karjeros pradžios esu dirbęs 
vadovaujantį darbą. Todėl natū-
ralu, kad žmonės pastebi ir gerus 
organizacinius įgūdžius (A. Bi-
tinas baigęs Anykščių J. Biliūno 
gimnaziją teisę studijavo Vilniaus 
universitete, taip pat metus stu-
dijavo Lione, Prancūzijoje, Jean 
Moulin Lyon III universiteto Tei-
sės fakultete. Grįžęs į Lietuvą A. 

Teisės profesorius – ir Kiemo 
teatro aktorius Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Rugpjūčio 4 d. Anykščių rajono Tarybos narys, buvęs Sociali-
nės apsaugos ir darbo viceministras, gerai anykštėnams žinomos 
šeimos atstovas Audrius Bitinas švęs 40 –ąjį gimtadienį. Humoro 
jausmo nestokojantis pašnekovas net ir kalbėdamas apie astrolo-
giją nedaugžodžiavo, šaudė lyg sėkuimingas šaulys tire – tiesiai į 
„dešimtuką“.

Bitinas buvo akcinės bendrovės 
„Lietuvos telekomas“ juriskon-
sultantu, generalinio direktoriaus 
padėjėju, Generalinio administra-
vimo skyriaus direktoriumi, Tin-
klo departamento Teisės skyriaus 
viršininku, 2002 - 2008 m. jis 
dirbo Valstybinio socialinio drau-
dimo fondo valdybos prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
Teisės skyriaus vedėju). 

2. Liūtai nekenčia būti vie-
natvėje. Jie labai dramatiški ir 
mėgsta būti visų matomi. Pa-
taikavimas juos tiesiog „nugin-
kluoja“.

- Taip, kiekvienam žmogui pa-
tinka, kai jo pastangos yra paste-
bėtos, darbas įvertintas, pagirtas. 
Tačiau šiuo kabliuku manęs ne-

sužvejosite (juokiasi). O dėl dra-
matiškumo... Polinkį dramatizuoti 
esu nukreipęs į teatrą: esu vaidi-
nęs Universiteto Kiemo teatre. 
Dar ir dabar nueinu pažiūrėti jų 
spektaklių, taip tarsi grįždamas į 
jaunas dienas.

3. Pasiūlę savo pagalbą, galite 
mirtinai įžeisti – Liūtas tiesiog 
nepakenčia kieno nors akyse at-
rodyti silpnas ir bejėgis.

- Artimiesiems padėti leidžiu...
4. Niekada nežeminkite Liūto 

girdint ar matant kitiems žmo-
nėms. Jam labai svarbu, ką kiti 
apie jį galvoja.

- Šiuo aspektu esu tikras japo-
nas. Japonijos kultūros įtaka… 
(Japonijos kultūra vadinama „san-
tūriąja“. Santūriosios kultūros at-
stovai ne tik labai vertina pagarbą 
ir reputaciją, bet ir stengiasi išsau-
goti kito gerą vardą. Tai reiškia, 
kad jie niekada nemėgins kažko 
sukompromituoti ar pastatyti į ke-
blią padėtį. Tarpžmogiškuose san-
tykiuose japonų kultūros žmonės 
vengia bet kokių prieštaravimų, 
visada gerai įsiklauso į pašnekovo 
žodžius).

5. Vaikai Liūtai nėra mėgėjai 
mokytis, juos reikia „prispaus-
ti“ prie knygų... 

- Mokymosi procesas, kiek at-
simenu, vyko natūraliai. Todėl ir 
šiandien aktyviai dalyvauju aka-
deminiame gyvenime (nuo 2014 
m. A. Bitinas yra Vilniaus univer-
siteto Teisės fakulteto dėstytojas, 
Privatinės teisės katedros profeso-
rius – aut.past.).

6. Po Liūto ženklu gimę vyrai 
be galo didžiuojasi savo namais 
Jam patinka būti namuose, kai 
jis yra apsuptas jam artimų ir 
mylinčių žmonių. Kita vertus, 
tai nereiškia, kad jis imsis kas-
dienių darbų ar grįžęs po var-
ginančios darbo dienos skubės 
į pagalbą žmonai beruošiant 
vakarienę. 

- Pastatyti namą, pasodinti 
medį, užauginti vaikus – progra-
ma, kurią vykdau nieko neklausi-
nėdamas.

Su žmona Giedre (dirba vady-

bininke) auginam 14 metų sūnų 
Marių ir 9-erių dukrą Mariją.

7. Klysta moterys, jei mano, 
kad sužavės Liūtą tik savo vidi-
niu grožiu. Šie vyrai mėgsta būti 
gražių, pasipuošusių moterų ap-
suptyje.

- Juk visos moterys gražios... O 
mane dažniausiai supa darbščios 
kolegės. Esu dėkingas už gerą 
darbą. Man svarbiausia yra ben-
dradarbių pasitikėjimas ir atsako-
mybė.

8. Kai žiūri į žaidžiantį tėtį 
Liūtą su savo vaiku, nejučia 
pagalvoji: „O kuriam iš jų 
šis šėliojimas teikia daugiau 
džiaugsmo?“ Šis tėvelis mielai 
organizuoja vaikų šventes, iš-
vykas, keliones. Su juo niekada 
nebūna nuobodu ar liūdna...

- Kiekvienas tėvas vaikams 
duoda visa tai, kas geriausia. Aš 
irgi stengiuosi tai daryti... Taip 
elgėsi ir mano tėtis (A. Bitino tė-
vas – Alvydas Bitinas buvo UAB 
„Anykščių energetinė statyba“ 
generalinis direktorius, taip pat 
jis yra Anykščių rajono Garbės pi-
lietis, kultūros renginių mecena-
tas. A. Bitino senelis – Teodoras 
Bitinas – per klaidą, supainiojus 
pavardes, buvo suimtas ir 1945–
1947 m.  kalintas Vorkutos (Ru-
sija) lageryje. Grįžęs į Lietuvą iki 
pat mirties gyveno ir dirbo Anykš-
čiuose. Jam vadovaujant Aukštai-
tijoje buvo sukurta stipriausia ir 
ilgiausiai veikianti energetikos 
objektų statybos įmonė, elektrifi-
kavusi keliolikos rajonų teritoriją. 
1948–1964 m. jis organizavo 50 
elektrinių, tarp jų 19 hidroelektri-
nių, statybą ar rekonstrukciją 24 
Lietuvos rajonuose, tarp jų ir An-
talieptės HE statybą (1957–1959 
m.), 4 galingų vandens siurblinių, 
tarp jų ir Kavarsko vandens kėli-
mo stoties, statybą). 

9. Artimiesiems kylančią grės-
mę prilygina grėsmei sau, ir visa 
jėga stoja juos ginti. Dėl to pas-
tarieji jaučia stiprų užnugarį 
šalia.

- Taigi, reikia turėti savo kara-
lystę (juokiasi)...

Teisės profesorius, politikas Audrius Bitinas daug dėmesio ir 
laisvalaikio skiria mėgiamai prancūzų kultūrai: puikiai kalba 
prancūziškai, yra Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos viceprezi-
dentas, ne kartą buvo išvykęs studijuoti ar stažuotis į Prancūzi-
jos universitetus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

4 detalės apie Audrių BITINĄ

Autoritetas...
„Tėtis, kuris visuomet ramus, santūrus, tarsi savaime susitvarkantis su 

visomis problemomis, konstruktyvus ir situacijose, kurias kiti vadina ne-
sėkmėmis. Iš politikų ir diplomatų – Stasys Lozoraitis“.

Knyga...
„Prancūzų rašytojo Laurent Gounelle knyga „Dievas visada keliauja 

incognito”. Tai įkvepianti istorija...“

Automobilis...
„Nėra itin svarbus prekės ženklas, tačiau kadangi esu frankofonas, tai 

džiaugiuosi, kad šiandien esama puikių prancūziškų automobilių, kuriais 
tenka naudotis.Automobilis turi tarnauti žmogui, o ne atvirkščiai...“

Dovana...
„Man patinka nuoširdžios dovanos, įspūdis apie tokias išlieka ilgiau-

siai“.

Mano receptas
- Galiu pasidalinti tuno salotų, atrastų studijuojant Lijone, receptu. 

Reikia gerai sunokusių pomidorų, skardinės minkštų saldžiųjų žirnelių, 
griežinėliais supjaustyto poro, mažų marinuotų agurkų, tuno gabalėlių, 
svogūnų alyvuogių aliejaus bei alyvuogių. Šie ingredientai itin dera tar-
pusavyje ir sukelia nepamainomą palaimą kūnui ir sielai.

 LIūTAS

Liūtas (liepos 23 – rugpjūčio 23) – penktasis Zodiako ženklas, 
globojamas Saulės. Liūtas yra gyvybingiausias zodiako ženklas 
ir pasižymi milžiniška energija. Su šiuo ženklu siejamas dievo 
Helijo (Saulės) sūnus Fajetonas, praskriejęs per dangaus skliautą 
ugniniu saulės vežimu. Pasak mito, Fajetonas, kurio motina buvo 
mirtingoji, atėjo į Saulės rūmus išsiaiškinti, ar tikrai jo tėvas Sau-
lė. Saulę sujaudino berniuko nuoširdumas ir jis pripažino savo 
tėvystę. Norėdamas įrodyti savo meilę, jis leido berniukui prašy-
ti visko, ko nori. Fajetonas paprašė leidimo praskrieti dangumi 
savo tėvo vežimu. Saulė privalėjo tesėti savo pažadą, bet žinojo, 
kad tai gali pražudyti berniuką. Atkalbėti Fajetono nepavyko. 
Silpnos rankos nesuvaldė žirgų ir berniukas vos nesudegino že-
mės. Įpykęs Dzeusas nutrenkė Fajetoną žaibu...
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Sausakimšoje bibliotekos salėje 
apie A.Drilingą kalbėjo ir jį sveikino 
profesorius, literatūros kritikas Petras 
Bražėnas, rašytojas Raimondas Ka-
šauskas, literatūros kritikas ir leidėjas 
Stasys Lipskis. Eiles skaitė iš Anykš-
čių kilusi aktorė Dalia Michelevičiū-
tė, smuiku grojo Paulius Gaidelis. 
Renginį vedęs anykštėnas rašytojas 
Rimantas Povilas Vanagas jį pavadi-
no „Viena sugrįžimo valanda“.

R.P.Vanagas atsiminė savo pirmąją 
neakivaizdinę pažintį su A.Drilinga, 
kai jis, dešimtos klasės mokinys, 
1972-aisias, nusiuntė pluoštą savo 
eilėraščių į labai populiarų žurna-
lą „Moksleivis”. „Moksleivį” tada 
redagavo A.Drilinga, o R.P.Vanago 
eilėraščiai buvo išspausdinti… 
„Paprastai rašytojai mano, kad ge-
rai rašo tik jie patys.” - šypsojosi 
R.P.Vanagas, tačiau A.Drilingą jis lyg 
ir vadino išimtimi iš šios aksiomos.
Pasak anykštėno rašytojo, jo vyres-
nis kolega buvęs kilnus, geranoriškas 
ir pirmajai jo knygelei rusų kalba 
įžangą parašęs… Dar R.P.Vanagas 
kalbėjo apie išskirtinę A.Drilingos 
šypseną, apie jo reiklumą sau bei pa-
stebėjo, kad kažkodėl nutiko taip, kad 
A.Drilinga yra „vienintelis kultūros 
darbuotojas Anykščių, kuris spau-
doje nebuvo neigiamai aprašytas”.  
Neaišku, ar šis R.P.Vanago teiginys 
yra jo priekaištas A.Drilingai, ar jo 
asmeninė nuoskauda žurnalistams, 

„Kaip motinai savo vaikas, taip rašytojui 
savo knyga – geriausia” Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį, iš karto po Miesto šventės atidarymo ir Anykščių 
garbės piliečio, rašytojo, per 30 knygų autoriaus Antano Drilingos 
inauguravimo, miesto bibliotekoje vyko naujausios rašytojo kny-
gos –  praėjusį pavasarį išleistų prisiminimų dienoraščių „Vieneri 
sugrįžimų metai“ pristatymas. 

tačiau po mūsiškio rašytojo kalbė-
jęs profesorius P.Bražėnas pirmiau-
sia gyrė R.P.Vanagą. „Retas rajonas 
turi tokį žmogų” – apie R.P.Vanagą 
sakė P.Bražėnas. Profesorius dėstė, 
kad jis buvo pasirašęs A.Drilingos 
pagerbimo vakarui skirtą kalbą, bet 
nusprendęs jos neskaityti, supratęs, 
kad analizuoti rašytojo kūrybą ir bio-
grafiją jau nebereikia – kiti kalbėtojai 
tai jau padarė. (A.Drilingos kūryba ir 
gyvenimo kelias buvo apžvelgti per 
Miesto šventės atidarymą.) 

A.Drilinga redagavo žurnalus 
„Moksleivis” bei „Nemunas”, kultūri-
nį laikraštį „Literatūra ir menas”. „Jo 
nuopelnas kultūrinei spaudai sunkiai 
su kuo palyginamas. Turbūt unikalus.” 
-  apie A.Drilingos redaktoriavimą 
kalbėjo profesorius. Jis šypsojosi, kad 
R.P.Vanagas yra teisus, kalbėdamas 
apie rašytojų susireikšminimą – „kaip 
motinai savo vaikas, taip rašytojui savo 
knyga – geriausia”. Profesorius dar 
pridūrė, kad rašytojui paprastai būna 
geriausia jo paskutinė knyga, ta, kurią 
kūrėjas tuo metu laiko rankoje. Visgi 
P.Bražėnas aiškino, kad A.Drilinga 
savo kūrybos ir savęs, regis, nesu-
reikšmina. „Ai čia aš to nepadariau, to 
nepasiekiau. Aišku, čia yra koketavi-
mas.” – šypsojosi A.Drilingos bičiulis, 
literatūros kritikas. 

Anykščių meras Kęstutis Tubis 
pusvalandį pasėdėjęs A.Drilingos pa-
gerbimo vakare ir susiruošęs sprukti 

į kitą renginį, sakė, kad šiais metais 
Anykščių garbės piliečio vardo sutei-
kimo komisijai apsispręsti buvo labai 
lengva. „Kai buvo paskelbta, kad 
Garbės piliečio vardas bus suteiktas 
A.Drilingai, viešoje erdvėje nebuvo 
jokių diskusijų.” -  geriausiu pasirin-
kimu džiaugėsi meras. 

Rašytojas R.Kašauskas dėstė,  kad 
Antanas Baranauskas, Jonas Biliūnas, 
Antanas Vienuolis Anykščius priver-
tė laikyti Lietuvos literatūros sostine. 
„Antanas Drilinga gražiai papildo 

šitą sakmę. /…/ Labai retas atvejis, 
kai gimtinėje galima būti pranašu, 
bet pasirodo, galima” – konstatavo 
R.Kašauskas.

Literatūros kritikas ir leidėjas 
S.Lipskis anykštėnams perdavė ži-
nią, jog   „Vieneri sugrįžimų metai“ 
sužavėjo legendinę režisierę Galiną 
Dauguvietytę. „G.Dauguvietytė sakė, 
kad seniai tokios gražios knygos 
neskaitė.” – komplimentą perdavė 
S.Lipskis.

Po kolegų kalbų ir pagyrų 

A.Drilinga šypsojosi: „Pasisuksiu nu-
gara, pažiūrėkit, ar nėra sparnelių“.

„Gyvenimas jau, deja, ilgas. Per jį – 
visokių nesąmonių pridaryta. Apie jas 
pasakytų žmona, jei prabiltų” – jam 
būdinga kerinčia šypsena A.Drilinga 
žvelgė į sutuoktinę Janiną. 

Rašytojas šiltai kalbėjo apie 
Anykščius. „Anykščiai man buvo vi-
sada šventa žemė. Čia ir būtent čia aš 
galiu atsikvėpti ir galiu daryti.” - dės-
tė  gimtuosiuose Plikiškiuose rašantis 
A.Drilinga. Jis kalbėjo, kad rašymas 
vien jau dėl mechanikos yra sunkus 
darbas ir patarė norintiems išsiaiškin-
ti ar tai sunku, pabandyti ranka perra-
šyti kokią nors 500  puslapių knygą. 
O A.Drilinga rašo tik ranka. „Prie 
rašomojo stalo reikia sėsti švariom 
rankom ir švaria sąžine – kitaip nieko 
gero nebus.” – gal patarė, o gal kons-
tatavo rašytojas. 

Kalbėdamas apie Anykščių gar-
bės piliečio vardo jam suteikimą, 
A.Drilinga dėstė, kad jis vardu ir 
garbe dalintųsi su visais savo kartos 
anykštėnais. „Nežinau, ar aš vertas 
ordino ir, ar ordinas vertas manęs.“ – 
svarstė Anykščių garbės pilietis.

Per 30 knygų parašęs, dar panašiai 
tiek iš kitų kalbų išvertęs A.Drilinga 
savo knygas įvertino šitaip: „Laiko 
atspindys jose šioks toks yra. Ir už tai 
aš galiu save truputį gerbti.” 

Rašytoją sveikino ir kaimynai iš 
Plikiškių, dėkodami, jog A.Drilinga 
išgarsino šį kaimą.   

Po renginio prie rašytojo rikiavo-
si ilga skaitytojų eilė. Keliasdešimt 
žmonių iš bibliotekos išėjo neši-
ni „Vieneriais sugrįžimų metais“ 
su kaligrafišku braižu suraitytais 
A.Drilingos linkėjimais.

Šalia Antano Drilingos – jo žmona Janina ir profesorius, litera-
tūros kritikas Petras Bražėnas.

Antano Drilingos knygos pristatyme eiles skaitė kraštietė aktorė 
Dalia Michelevičiūtė.          Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Rašytojas Rimantas Vanagas apie kolegą Antaną Drilingą sakė, 
kad jis iškirtinai geranoriškas žmogus.



2015 m. rugpjūčio 1 d.

pirmadienis 2015 08 03

sekmadienis 2015 08 02

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
7.15 Šventadienio mintys. 
7.40 „Rojus Lietuvoj“.  
9.00 „Padūkėliai marsupila-
miai 2“. 
9.30 Pasaulio plaukimo 
čempionatas 2015. Atrankos 
plaukimai.
13.00 „Mis Marpl 4“. N-7  
14.40 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
15.05 Gyvenimas.  
16.00 Žinios. 
16.15 Kaukazo legendos.  
17.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
17.30 Pasaulio plauki-
mo čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai. 
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Giminės po 20 metų“.  
21.50 „Kolekcionierė“. N-14 
23.20 Akacijų alėja 2014. 
0.00 „Mis Marpl 4“. N-7  
1.35 Kaukazo legendos (k).  
2.20 Auksinis balsas (k). 
3.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
4.10 Mūsų miesteliai. 
Ramygala. II dalis. (k). 
5.05 Pasaulio panorama (k). 
5.30 Savaitė (k).

 
6.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“. 
6.55 „Zoro“.

7.20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Smalsutė Dora“. 
7.45 „Keista šeimynėlė“. 
8.10 „Ančiukai Duoniukai“.  
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 Sveikatos ABC.
9.30 „Grąžinkite Reksą“. 
9.45 „Mikė Pūkuotukas“.
10.00 „Beverli Hilso nindzė“. 
N-7 
11.45 „Heraklis“. N-7 
15.10 Pričiupom!. N-7. 
16.40 „Toledas“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 Teleloto. 
20.30 KK2 vasara. N-7  
21.55 „16 kvartalų“. N-7 
0.00 „Laris Kraunas“. N-7 
1.55 „Išbadėjusių žaidynės“ 
(k). N-14 

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „LOL“. N-7  
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
9.00 Statybų TV.
9.30 „Magiška vidurinė moky-
kla. Sosto šventė“.
10.30 „Gelbėtojai 
Australijoje“.  
12.00 „Galaktikos gelbėtojai“. 
14.10 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Gilus sukrėtimas“. N-7
21.20 „Apgaulinga aistra“. 
N-14  
23.45 „Pavojinga aistra“. N-14  
2.25 „Geras patarimas“. N-14

7.00 Ekstrasensų mūšis (k). 
N-7
8.00 Skonis. 
10.00 FAILAI X. 
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 „Nacionalinė 
Geografija. Gėlavandenių 
monstrų medžiotojas“. N-7 
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7 
14.00 Sveikinimai.  
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7  
18.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7
17.00 „Žurovas. Žaidimas 
lėlėmis“. II d. N-7
18.00 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7  
19.00 „Inga Lindstrom. Mano 
tėvo širdis“. N-7 
21.00 „Kultas“. N-14 
23.00 „Kelly gauja“. N-7 
1.00 Penktoji pavara (k). 
2.00 Bamba TV. S

6.20 „Didingasis amžius“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Lemūrų gatvė“. 
11.00 „Visa tiesa apie kates“. 
11.55 Naidželo Sleiterio va-
karienė.  
12.30 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos. 
13.00 „Mylėk savo sodą“. 
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.15 „Būrėja“.
16.45 „Smegenys“. N-7 
18.55 „Magai“. N-7 

20.00 „Nematomas žmogus“.
21.00 „Nusikaltimo vie-
ta. Komisarė Lindholm. 
Žmogžudystė dėl garbės“. 
N-7 
22.50 „Skaistuolė amerikietė“. 
N-14 
0.30 „Tikrasis seksas ir mies-
tas. Niujorkas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Duokim garo! 
9.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 
10.00 Šventadienio mintys. 
10.30 Mūsų miesteliai. 
Kuktiškės. II d. 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Pagauk kampą. 
12.15 LRT Kultūros akade-
mija.  
13.00 Mokslo ekspresas.  
13.15 Mokslo sriuba. 
13.30 Šokio spektaklis 
„Carmen“.  
14.40 Kultūra. Kompozitorius 
Šarūnas Nakas.  
15.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
16.00 Lietuvos nacionalinės 
ir Europos kompozitoriaus 
premijų laureato Anatolijaus 
Šenderovo vakaras.  
17.30 Dabar pasaulyje (k). 
18.00 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą, k).  
18.15 Rusų gatvė. Žinios. 
18.45 Septynios Kauno die-
nos. 
19.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
20.00 „Literatų gatvė“.  
20.30 Tarptautinis folkloro 
festivalis-konkursas „Saulės 
žiedas“.  

22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama (k). 
23.00 Gera pasaulio muzika.  
0.25 Džiazo muzikos vaka-
ras.

6.00 Apie žūklę (k).  
6.25 Sveikatos ABC. 
6.50 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
10.05 Dviračio šou (k). 
11.55 Statyk! (k). 
12.25 Ne vienas kelyje (k). 
12.55 Tauro ragas. N-7 
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Mes pačios (k). 
14.55 Yra, kaip yra (k). N-7 
18.20 24 valandos (k). N-7 
19.30 „Pasaulio uostai“.  
20.30 „Ufologų pasakojimai“. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.10 Nuo... Iki... (k).  
23.50 Alchemija. Švietimo 
amžius (k).  
0.20 Ne vienas kelyje (k).  
0.50 Šefas rekomenduoja (k).  
1.25 Mes pačios (k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.25 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

8.00 Kiečiausi vilkikų vairuo-
tojai. N-7
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Aukščiausia pavara.  
11.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“. N-7  
12.00 Adrenalinas. N-7 

12.30 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7 
13.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7 
15.15 Iš peties. N-7  
16.15 Kiečiausi vilkikų vairuo-
tojai. N-7  
17.15 Jokių kliūčių! N-7  
18.30 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Grafas Montekristas“. 
N-7 
21.30 TV3 žinios.   
22.00 „Raudonoji našlė“. 
N-14  
23.00 „Vikingai“. N-14  
0.00 „Krintantis dangus“. 
N-14  
1.00 „24 valandos“. N-14
    

7.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
10.30 „Genijai iš prigimties“. 
11.10 „Laukinių kačių nuo-
tykiai“. 
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 „Išgyventi Afrikoje“. 
12.45 „Vandens žiurkės“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.30 Pasaulis X. N-7 
18.30 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios. 
19.30 „Išgyventi Afrikoje“. 
20.00 „Iššūkis“. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „Merfio dėsnis“. N-14
23.50 „Hibridas“. N-14
1.50 „2“. N-14 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Pasaulio plauki-
mo čempionatas 2015. 
Atrankos plaukimai. 
12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. „Šunų ABC“ (k).
12.45 Klausimėlis.lt 
13.00 Pasaulio panorama 
(k). 
13.30 Savaitė (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas. 
15.50 „Puaro“. N-7 
17.30 Pasaulio plauki-
mo čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Teisė žinoti.  
21.50 „Šlovės dienos“. N-7  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Hirošimos tragedijos 
pamokos“.  
23.50 Tikri vyrai.  
0.35 „Puaro“ (k). N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva 
(k). 
3.10 „Naisių vasara“. 6 
sezonas (k). 
4.00 Auksinis protas (k). 
5.15 Tikri vyrai (k). 

6.25 „Garfildas“ (k). 
6.55 „Monstrai prieš atei-
vius“.
7.25 „Kung Fu Panda“.

7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7  
8.50 „Naujokė“ (k). N-7 
10.50 „Policijos akademija 
3. Vėl apmokymuose“ (k). 
N-7
12.30 „Na, palauk!“ 
12.50 „Tomo ir Džerio pa-
sakos“ (k).  
13.15 „Monstrai prieš atei-
vius“. 
13.45 „Kung Fu Panda“. 
14.10 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.15 24 valandos. N-7  
18.30 Žinios.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios.  
22.10 „Mirties nuospren-
dis“. N-14
23.55 „Visa menanti“. N-7 
0.50 „Juodasis sąrašas“. 
N-7 
1.45 „Užribis“. N-7

6.55 „Ponas Jangas“. 
7.25 „Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą“. 
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Virtuvė“. N-7  
11.05 „Gilus sukrėtimas“. 
N-7 
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. 
N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Moterų laimė“. N-7  
20.00 Aklos vestuvės. N-7  
21.00 Drąsios ir žavios. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  

22.30 „Brangusis Džonai“. 
N-7  
0.35 „Išdavystė“. N-14  
1.35 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14
2.25 „Detektyvė Fišer“. N-7 

6.35 Sveikatos ABC. 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.55 „Ekstrasensų mūšis“ 
(k). N-7 
8.55 „Žurovas“ (k). N-7
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Elijaus knyga“. N-14
23.50 „Taikinys“. N-7 
0.45 „Mentalistas“ (k). N-7
1.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.45 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Kas naujo, Skūbi-
Dū?“. 
9.10 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 

9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
11.00 Naidželo Sleiterio 
vakarienė (k). 
11.35 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos (k). 
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Akloji“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Visa menanti“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Džiunglės“. N-7 
22.35 „Visa menanti“ (k). 
N-7 
23.30 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7 
0.25 „Dūmas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 Lietuvių dokumentikos 
meistrai (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Gustavo enciklope-
dija.  
12.15 Septynios Kauno 
dienos (k). 
12.50 Kultūra +. (k). 
13.15 „Žaldokynė“ (k). 
15.10 Koncertas 
„Atostogos“ (k).  
15.40 Prisiminkime. 
Vyganto Telksnio dainos. 
15.55 ...formatas. Poetas 
Gasparas Aleksa.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Flamenko muzikos 

kompozicijos ir šokiai 
„Kelionė į Andalūziją“. 
19.50 Pasimatuok profe-
siją. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 „Niekada nežinai“. 
21.30 Teatras.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Dama išnyksta“ (k). 
N-7 
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7  
7.00 Apie žūklę. “.
7.30 „Aukso imperija“. 
9.30 Žinios. 
10.30 Pasaulis X. N-7 
11.20 24 valandos (k). N-7  
12.25 Valanda su Rūta.  
13.40 Padėkime augti.  
14.10 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 „Svajonių kruizai“ (k).  
16.15 KK2. N-7  
17.00 Info diena.
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

7.30 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7  
8.30 „Kovotojas nindzė“. 
N-7
9.30 Nuo amato iki verslo.  
10.00 „Kobra“. N-7 

11.00 „CSI Majamis“. N-7 
12.00 „Kaulai“. N-7 
13.00 „6 kadrai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. 
N-7 
16.00 „Mastrichto policija“. 
N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
22.00 Be stabdžių. N-14  
22.30 „6 kadrai“. N-7  
23.00 „Pjūklas VI“. S  
0.50 „Grobis“. S 
   

7.20 Žinios.
7.50 Kitoks pokalbis. 
8.50 „Iššūkis“. N-7
9.50 „Byla „Gastronomas 
Nr.1“. N-7
10.55 „Šerifas“. N-7
12.00 Gyvenu čia.  
13.00 „Laukiniai kačių nuo-
tykiai“.
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Gamink sveikiau!“ 
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis.  N-7. 
19.25 „Kulinaras“. N-7 
20.25 „Anna German“. N-7 
21.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Mulan“. N-14  
1.30 Reporteris.



2015 m. rugpjūčio 1 d.

antradienis 2015 08 04

trečiadienis 2015 08 05

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.30 Pasaulio plaukimo 
čempionatas 2015. Atrankos 
plaukimai. 
12.00 „Hirošimos tragedijos 
pamokos“ (k). 
12.55 Istorijos detektyvai (k). 
13.45 Klausimėlis.lt.
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.30 Pasaulio plauki-
mo čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai. 
18.30 Šiandien.  
19.00 Pasaulio plauki-
mo čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai.
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Stilius. 
21.50 „Šlovės dienos“. N-7 
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Alisa“. N-7 
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 „Naisių vasara“.  
4.00 Emigrantai (k).
4.45 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 
5.15 Teisė žinoti. (k). 

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Monstrai prieš ateivius“ 
(k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k). 

7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7  
8.50 „Laris Kraunas“ (k). N-7
10.50 „Beverli Hilso nindzė“ 
(k). N-7
12.35 „Na, palauk!“
12.50 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“ (k). 
13.15 „Monstrai prieš atei-
vius“. 
13.45 „Kung Fu Panda“. 
14.10 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 Tikras gyvenimas.
21.30 Žinios. 
22.10 „Bejėgis teisingumas“. 
N-14 
0.00 „Visa menanti“. N-7 
0.55 „Juodasis sąrašas“. N-7 
1.50 „Užribis“. N-7

6.55 „Ponas Jangas“.  
7.25 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“. 
7.55 „Simpsonai“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Virtuvė“. N-7  
11.00 Aklos vestuvės. N-7  
12.00 Drąsios ir žavios. N -7 
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios .  
19.30 „Moterų laimė“. N-7  
20.00 Ta proga!.. N-7.  

21.00 Drąsios ir žavios. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios .  
22.30 „Apelsinai“. N-14  
0.15 „Išdavystė“. N-14 
1.15 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14 
2.05 „Detektyvė Fišer“. N-7

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
8.55 Dainuok man dainą. N-7 
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
13.45 „Runkelių sala“. N-7 
14.50 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Roko mokykla“. N-7 
23.40 „Taikinys“. N-7 
0.40 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.40 Bamba TV. S 

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Nenugalimieji. Kovos 

tęsiasi“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
11.00 Naidželo Sleiterio va-
karienė (k). 
11.30 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos (k). 
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Akloji“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Visa menanti“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Likęs paskutinis“. 
N-14 
22.40 „Visa menanti“ (k). N-7 
23.35 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7 
0.30 „Dūmas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k). 
13.15 „Miestas“ (k). 
14.10 Lietuvos nacionalinės 
ir Europos kompozitoriaus 
premijų laureato Anatolijaus 
Šenderovo vakaras (k). 
15.35 Kino pasaulyje (k). 
15.55 ...formatas. Poetas 
Petras Panavas. 
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 

18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Pinigų karta.  
19.30 Pagauk kampą (k). 
20.00 Septynios Kauno 
dienos. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 ARTi. Keramika.  
21.30 Istorijos detektyvai. 
N-7 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Kolekcionierė“ (k). 
N-14 
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
11.15 Nuo... Iki.... 
11.55 KK2 (k). N-7 
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra, kaip yra. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Ne vienas kelyje.  
16.20 KK2. N-7 
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).

7.30 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7  
8.30 „Kovotojas nindzė“. N-7 
9.30 Tavo augintinis. 

10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „CSI Majamis“. N-7  
12.00 „Kaulai“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. 
N-7  
16.00 „Mastrichto policija“. 
N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Įvykis“. N-14 
23.10 „Meteorų audra“. N-14
1.00 „Naša Raša“. N-14 
 

7.20 Reporteris.
7.50 Nuoga tiesa.
8.50 „Iššūkis“. N-7  
9.50 „Byla „Gastronomas 
Nr.1““. N-7 
10.55 „Šerifas“.  
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Šiandien kimba.  
17.00 Žinios. 
17.20 „Gamink sveikiau“.  
18.00 Reporteris. 
18.25 Kitoks pokalbis.  
19.25 „Kulinaras“. N-7 
20.25 „Anna German“. N-7 
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris. 
23.00 „Taikinys“. N-14 
1.20 Reporteris. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.30 Pasaulio plauki-
mo čempionatas 2015. 
Atrankos plaukimai. 
12.15 Bėdų turgus. 
13.05 Specialus tyrimas.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.30 Pasaulio plauki-
mo čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai. 
18.30 Šiandien.  
19.00 Pasaulio plauki-
mo čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai.
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Gyvenimas.   
21.50 „Šlovės dienos“. N-7  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Alisa“. N-7  
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 „Naisių vasara“. 6 
sezonas. 
4.00 Emigrantai.  
5.15 Stilius (k).  

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Monstrai prieš atei-
vius“ (k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7 

8.50 Mano vyras gali.
10.25 Norim dar! Su 
Radistais. N-7.
12.40 Oplia!. N-7
13.10 „Monstrai prieš atei-
vius“. 
13.35 „Kung Fu Panda“.  
14.00 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios.  
22.10 „Požemių ugnis“. 
N-14
0.20 „Visa menanti“. N-7 
1.15 „Juodasis sąrašas“. 
N-7  
2.10 „Užribis“. N-7

6.55 „Ponas Jangas“.  
7.25 „Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Virtuvė“. N-7  
11.00 Ta proga!. N-7  
12.00 Drąsios ir žavios. N-7  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“.  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Moterų laimė“. N-7  
20.00 Griūk iš juoko. N-7  
21.00 Drąsios ir žavios. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  

22.25 Vikingų loto.  
22.30 „Apgaulės meistrai“. 
N-7  
0.50 „Išdavystė“. N-14  
1.40 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14  
2.35 „Detektyvė Fišer“.  N-7 
   

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
8.55 „Laukinis“. N-7 
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Ponia Petigriu gyve-
na šia diena“. N-7
23.20 „Taikinys“. N-7 
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.10 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.15 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 

biuras“. 
9.10 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
11.05 Naktis ir diena. 
Vilnius (k). N-7  
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Būrėja“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“.  
15.40 „Visa menanti“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės IV. Kas nužudė 
Robiną?“. N-14 
23.05 „Visa menanti“ (k). 
N-7 
0.00 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7
0.55 „Dūmas“. N-14 
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Gustavo enciklopedi-
ja (subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Istorijos detektyvai 
(k). N-7  
13.15 „Carmen“ (k). 
14.25 „Literatų gatvė“ (k). 
14.55 Teatras (k). 
15.55 ...formatas. Poetas 
Rimantas Kmita.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 

18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
19.35 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 Kultūros savanoriai.  
21.30 Linija, spalva, forma.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Submarinas“. N-14 
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Valanda su Rūta.  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra, kaip yra. N-7  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.55 „Svajonių kruizai“. 
17.00 Info diena. 
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

7.30 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
8.30 „Su Anthony 
Bourdainu be rezervacijos“. 
N-7 
9.30 Adrenalinas. N-7 
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „CSI Majamis“. N-7  

12.00 „Kaulai“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kino aistruoliai“. N-7 
16.00 „Mastrichto policija“. 
N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 „Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas“. N-7 
0.10 „Džefas, gyvenantis 
namuose“. N-14 
 

7.20 Reporteris. 
7.50 Patriotai. N-7 
8.50 „Iššūkis“. N-7 
9.50 „Byla „Gastronomas 
Nr.1““. N-7 
10.55 „Šerifas“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. 
N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Gamink sveikiau“. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7 
19.25 „Kulinaras“. N-7 
20.25 „Anna German“. N-7 
21.30 Pasaulis X. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.00 „Skrydis į tamsą“. S 
1.15 Reporteris. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.30 Pasaulio plaukimo 
čempionatas 2015. Atrankos 
plaukimai. 
12.00 Emigrantai.  
12.45 Gyvenimas. 
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7 
17.30 Pasaulio plauki-
mo čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai. 
18.30 Šiandien.  
19.00 Pasaulio plauki-
mo čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai.
19.30 „Kelias į laimę“. N-7 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 „Žaidimas“. N-14  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Laiškas Evai“. N-7  
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.10 „Naisių vasara“. 6 se-
zonas. (k). 
4.00 Specialus tyrimas (k).
4.45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (k).
5.10 Gyvenimas (k).

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Monstrai prieš atei-
vius“ (k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  

7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 Mano vyras gali.
10.25 Norim dar! Su 
Radistais. N-7
12.20 Oplia!. N-7 
13.15 „Monstrai prieš atei-
vius“. 
13.45 „Kung Fu Panda“.  
14.10 „Ponia Dila“. N-7  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios. 
22.10 „Ugnikalnio išsiverži-
mas“. N-7
0.00 „Dalasas“. N-7  
1.05 „Juodasis sąrašas“. 
N-7 
2.00 Sveikatos ABC (k). 

6.55 „Ponas Jangas“.  
7.25 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Virtuvė“. N-7  
11.00 Griūk iš juoko. N-7 
12.00 Drąsios ir žavios. N-7
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7 
13.00 „Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą“.  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7  
20.00 Banzai. 
21.00 Drąsios ir žavios. N-7 

21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Naktinis reisas“. N-14  
0.05 „Išdavystė“. N-14  
1.05 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14 
2.00 „Detektyvė Fišer“. N-7

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
8.55 „Laukinis“. N-7
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7  
21.30 „Mažieji genijai“. 
23.20 „Taikinys“. N-7 
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.10 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.15 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 

9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
11.05 Naktis ir diena. Vilnius 
(k). N-7  
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Būrėja“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Visa menanti“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės IV. Niūrus ruduo“. 
N-14
23.05 „Detektyvė Rizoli“. 
N-7 
0.00 „Visa menanti“ (k). N-7 
0.55 „Dūmas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 
12.15 Geofaktorius. 
12.30 Linija, spalva, forma 
(k). 
13.15 ARTi. Keramika (k). 
13.45 Kultūros savanoriai 
(k). 
14.15 Dainuoja Ona 
Valiukevičiūtė (k). 
15.30 ...formatas. Poetas 
Vytautas Kaziela.  
15.45 „Namelis prerijose“. 
16.35 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.25 Futbolas. SMScredit.lt 
A lyga. „Utenis“ – „Sūduva“.  
19.30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 

19.45 Koncertuojanti 
Europa. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
20.50 Visu garsu.  
21.35 Legendos.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Aš nežinau, kas esu 
aš“. 
23.25 „Greitis - mano die-
vas“. 
23.55 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Statyk! (k).  
11.05 Ne vienas kelyje (k). 
11.30 Miesto skoniai.  
12.00 „Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu“ (k).  
13.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.55 „Svajonių kruizai“ (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

7.30 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
8.30 „Kino aistruoliai“. N-7 
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 „Kobra 11“. N-7  

11.00 „CSI Majamis“. N-7 
12.00 „Kaulai“. N-7  
13.00 „Rezidentai“. N-7  
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kino aistruoliai“. N-7  
16.00 „Mastrichto policija“. 
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 Europos jaunučių 
(U-16) vaikinų krepšinio 
čempionatas. Lietuva - 
Ispanija.  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 „Kaubojai ir ateiviai“. 
N-7  
23.55 „Ugnis ir Ledas“. N-14 
 

7.20 Reporteris.  
7.50 Pasaulis X. N-7 
8.50 „Iššūkis“. N-7 
9.50 „Byla „Gastronomas 
Nr.1““. N-7 
10.55 „Šerifas“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. 
N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Gamink sveikiau!“. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7 
19.25 „Kulinaras“. N-7 
20.25 „Anna German“. N-7 
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Svečias“. S
1.00 Reporteris.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.30 Pasaulio plaukimo 
čempionatas 2015. Atrankos 
plaukimai. 
11.30 „Laiškas Evai“ (k). N-7 
13.05 Stilius (k).  
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 se-
zonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.30 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas 2015. Pusfinaliai, 
finalai. 
18.30 Šiandien. 
19.00 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas 2015. Pusfinaliai, 
finalai. 
19.30 „Kelias į laimę 1“. N-7 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo! 
22.40 „Jūrų ruoniai“. N-14
0.30 Auksinis balsas. 
1.35 „Puaro“. N-7  
3.10 „Naisių vasara“. 6 sezo-
nas (k). 
4.00 Delfinai ir žvaigždės (k).
5.35 Klausimėlis.lt. 

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Monstrai prieš ateivius“ 
(k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 KK2 vasara (k). N-7
10.15 Lietuvos supermiestas.

12.50 Oplia!. N-7
13.15 „Monstrai prieš atei-
vius“. 
13.45 „Kung Fu Panda“. 
14.10 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 „Policijos akademija 4. 
Civiliai patruliai“. N-7 
21.15 „Tamsos baikeris“. N-14 
23.25 „Palata“. S
1.10 „Požemių ugnis“ (k). 
N-14

6.55 „Ponas Jangas“.  
7.25 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Virtuvė“. N-7  
11.00 Banzai. 
12.00 Drąsios ir žavios. N-7  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“.  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Simarono žirgas“. N-7 
21.05 „Žvaigždžių kelias“. N-7 
23.45 „Užduotis“. S  
1.35 „Mažylis Rutas“. N-7 
 

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  

7.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
8.55 „Mažieji genijai“ (k). 
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 Patrulis. N-7  
19.00 Amerikietiškos imtynės. 
N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7  
21.30 „Grėsmingas ginklas“. 
N-14 
23.20 „Bordžijos“. N-14
0.20 „Tikras kraujas“. N-14 
1.20 Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.25 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
11.05 Naktis ir diena. Vilnius 
(k). N-7  
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Būrėja“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Visa menanti“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo švie-

sa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Bekas. Bėgiai tamso-
je“. N-14 
22.45 „Juodoji knygelė“. N-7 
0.45 „Visa menanti“ (k). N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Legendos (k). 
13.15 Visu garsu (k). 
14.05 Mokslo sriuba.  
14.20 „Niekada nežinai“ (k). 
14.50 Džiazo muzikos vaka-
ras (k). 
15.50 ...formatas. Poetė 
Giedrė Kazlauskaitė.  
16.10 Mūsų miesteliai. 
Kuktiškės. II d. (k). 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.50 Algimanto Raudonikio 
jubiliejinis koncertas „Skinsiu 
raudoną rožę“. 
20.00 Nepaprasti Tučkaus ir 
jo viršininko nuotykiai. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 „Gintaro kelias“. 
21.30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
Rašytojas Gregoris Feiferis ir 
Rimvydas Valatka. 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Kitoks Krymas“. 

22.55 „Laiškai iš Maidano“. 
23.25 ARTi. Keramika (k). 
23.55 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Apie žūklę (k).  
11.05 Tauro ragas (k). N-7
11.30 Miesto skoniai. 
12.00 „Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu“. 
13.05 Nuo... Iki... (k).  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7.  
15.20 „Nuostabiausia diena 
pasaulyje“.  
16.20 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Alchemija.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

7.30 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7  
8.30 „Kino aistruoliai“. N-7 
9.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį.
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Mastrichto polici-
ja“. N-7 
12.00 „Kaulai“. N-7  
13.00 „Rezidentai“. N-7  
13.30 „6 kadras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  

15.00 „Kino aistruoliai“. N-7.  
16.00 „Mastrichto policija“. 
N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 Europos jaunučių 
(U-16) vaikinų krepšinio 
čempionatas. Lietuva - 
Graikija. 
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Avarijų TV“. N-14  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 „Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14  
23.30 „Ultravioletas“. N-14  
1.15 „Kaubojai ir ateiviai“. N-7
    

7.20 Reporteris. 
7.50 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7
8.50 „Iššūkis“. N-7 
9.50 „Byla „Gastronomas 
Nr.1““. N-7 
10.55 „Šerifas“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvūnus“ 
18.00 Reporteris.  
18.25 „Kobra 12“. N-7 
19.30 „Vera. Gerasis sama-
rietis“. N-7 
21.30 „Judantis taikinys“. 
N-14 
23.30 „Kraujo ryšys“. N-14 
1.30 „Vera. Gerasis samarie-
tis“. N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Stilius.  
6.55 Gyvenimas.   
7.40 „Rojus Lietuvoj“.  
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 „Padūkėliai marsupila-
miai 2“. 
9.30 Pasaulio plaukimo 
čempionatas 2015. Atrankos 
plaukimai. 
12.00 „Pasaulio dokumentika. 
Kaip sukurti planetą?“.
12.55 „Užrašai apie Šerloką 
Holmsą“. N-7
14.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
15.00 Sveikinimų koncertas. 
16.00 Žinios.
16.10 Sveikinimų koncertas.
17.30 Pasaulio plauki-
mo čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai.
19.30 Bėdų turgus.   
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.00 Jūros šventė 2015.
22.45 „Dvigubos vestuvės“. 
N-7 
0.15 Grupės „Antis“ progra-
ma „Zuikis pleibojus“. 
2.10 „Užrašai apie Šerloką 
Holmsą“ (k). N-7 
3.50 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 
4.15 Jūros šventė 2015 (k).

6.30 „Superdidvyrių koman-
da“. 

6.55 „Zoro“. 
7.20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Smalsutė Dora“. 
7.45 „Keista šeimynėlė“. 
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Coliukė“.
10.00 „Monstrų namai“.
11.45 „Matilda“. N-7
13.45 „Ožkos nuotykiai 
Prahoje“. N-7 
15.25 Pričiupom!. N-7 
16.50 „Toledas“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Ko nori mergina“. N-7 
21.10 „Sveiki atvykę į džiun-
gles“. N-14 
23.00 „Klientų sąrašas“. N-14 
0.45 „Tamsos baikeris“ (k). 
N-14

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „LOL“. N-7  
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.00 „Alisa stebuklų šalyje“. 
N-7  
10.35 „101 dalmatinas“. 
12.15 „Flika 3“. 
14.10 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7   
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Kontrolinės Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės varžy-
bos. Lietuva - Suomija.  

19.40 Rungtynių pertraukoje 
– „3 už Lietuvą“.  
19.45 Rungtynių pertraukoje - 
Eurojackpot loterija.  
21.00 „Epidemija“. N-14  
23.40 „Gelbstint eilinį 
Rajaną“. N-14 
    

6.35 „Amerikos talentai“ (k).
8.30 Tauro ragas. N-7 
9.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Penktoji pavara“. 
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapas Lietuvoje. 
2014 m.
12.00 „Nacionalinė 
Geografija. Gėlavandenių 
monstrų medžiotojas“. N-7
13.00 „Muzikinė kaukė. 
Ukraina“.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Žurovas“. N-7
18.00 Mistinės istorijos. N-7
19.00 Dainuok mano dainą.
21.00 „Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus“. N-14 
22.45 „Juodasis erelis“. N-14
0.35 „Amerikietiškos imtynės“ 
(k). N-7 
3.00 Bamba TV. S

6.20 „Didingasis amžius“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Lemūrų gatvė“. 

11.00 „Visa tiesa apie kates“. 
12.00 Turkiški skanėstai. 
12.30 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.  
13.30 „Žiedų ritmai“. 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.15 „Būrėja“. 
16.50 „Akloji“. 
18.00 „Tabatos salonas“. 
19.00 „Eliza“. N-7 
21.00 „Paslaptys“. N-14 
23.10 „Meilė manęs neiš-
duos“. N-14
1.20 „Nekenčiu žvaigždės“. 
N-7  

 KULTŪRA
8.05 Teatras (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.00 Krikščionio žodis (k). 
10.15 Kelias.  
10.30 Pasimatuok profesiją 
(k). 
11.15 Geofaktorius.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kultūra +. 
12.15 Muzikos talentų lyga. 
2 d. 
14.00 Prisiminkime. Vyganto 
Telksnio dainos. (k). 
14.15 Pinigų karta (k). 
15.00 „Stebuklas“. 
15.50 Zbignievo Levickio 
jubiliejinis koncertas.  
17.30 Dabar pasaulyje (k). 
18.00 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą, k).  
18.15 XIV-asis tarptautinis 
festivalis „Operetė Kauno 
pilyje 2015“.  

19.45 Prisiminkime. Dainuoja 
Regina Maciūtė. 
20.00 Arūno Žebriūno 85-o-
sioms gimimo metinėms.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama (k). 
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 „Jūrų ruoniai“ (k). N-14

6.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 Apie žūklę (k).  
16.00 KK2 (k). N-7  
17.35 Dviračio šou (k).  
19.30 „Patobulinti automo-
biliai“.  
20.30 „Ufologų pasakojimai“.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7  
1.30 24 valandos (k). N-7  
3.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
4.25 Nuo... Iki... (k).  
5.05 Padėkime augti (k).  
5.30 Šefas rekomenduoja (k).  

8.00 Kiečiausi vilkikų vairuo-
tojai. N-7 
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Ekstremali žvejyba.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 „Krokodilų medžioto-
jas“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7  
12.30 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7  

13.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7  
15.15 Aukščiausia pavara. 
16.15 „6 kadrai“. N-7 
16.45 Europos jaunučių 
(U-16) vaikinų krepšinio 
čempionatas. Lietuva - 
Izraelis. 
18.30 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Fantastiškas ketver-
tas“. N-7
21.00 Be stabdžių. N-14  
21.30 TV3 žinios.   
22.00 „Raudonoji našlė“. 
N-14  
23.00 „Atleidžia tik Dievas“. 
N-14  
0.45 „Meteorų audra“. N-14
      

7.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.00 „Viskas apie gyvūnus“. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Spąstai tėčiui. 
12.50 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“. N-7
13.55 „Apelsinų sultys“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“ 
17.00 Žinios. 
17.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
18.30 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios. 
19.30 „Išgyventi Afrikoje“. 
20.00 „Iššūkis“. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „Gaujos“. N-7 
23.50 „Iš Meksikos su mei-
le“. N-14

3 mėn.
EUR
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Šiandien dėl pažangių šiuolai-
kinių technologijų dantų protezai 
nebėra būtinybė. Siūloma alterna-
tyva – dantų implantai. 

Kas yra dantų implantas? Tai 
dirbtinė šaknis, pagaminta iš tita-
no, kurią gydytojas įsuka į žandi-
kaulį. Jai prigijus, ant šios dirbti-
nės šaknies uždedamas vainikėlis, 
tiltas ar kitas protezas. Su dantų 
implantais žmogus atrodo ir jau-
čiasi  kaip su savo nuosavais dan-
timis. Jie nespaudžia dantenų, jų 
nereikia išsiimti prieš miegą. Pri-
žiūrėti implantus reikia taip pat, 
kaip įprastus dantis.

Išradimui – 50 metų

Šiuolaikinių titaninių dan-
tų implantų išradėju laikomas 
švedų mokslininkas profesorius 
Per-Ingvar Brånemark. Praėjusio 
amžiaus šeštajame dešimtmetyje 
1952 metais mokslininkas atrado, 
kad titanas, labai stiprus ir lengvas 
metalas, įsodintas į kaulą, gali tar-
nauti kaip pagrindas, keičiant na-
tūralius dantis dirbtiniais. Reika-
las tas, kad žmogaus organizmas, 
paprastai atmetantis bet kokius 
svetimkūnius, priima titaną, ir šis 
lengvai pritampa žandikaulyje bei 
sudaro patvarų biologinį junginį. 
Šis fenomenas buvo pavadintas 
osteointegracija t.y „kaulo susi-
jungimu“. 

Pirmajam pacientui šiuolaiki-
niai titaniniai implantai buvo įdėti 
1965 metais ir tarnavo jam iki gy-
venimo pabaigos , t.y daugiau nei 
40 metų. 

Dantų implantai – aukštųjų technologijų produktas
Nuo mažens visi žinome, kad dantis reikia nuolat prižiūrėti. 

Tačiau ką daryti, jei gyvenime nelabai paisėme tų mamos taisy-
klių ir prižiūrėti jau nebėra ko? Ar jau laikas užsisakyti išima-
mus dantų protezus? Šiandien turime visais atžvilgiais tinkames-
nę išeitį – dantų implantus, kurie leidžia patikimai atkurti visus 
dantis visam žmogaus gyvenimui.

Dantų protezai – 
trumpalaikis sprendimas

Nepaisant to, kad pirmieji im-
plantai pacientui buvo įdėti prieš 
pusę amžiaus, išimamus dantų 
protezus naudoja dar nemažai 
žmonių. Tik jie gali papasakoti 
apie nemalonų jausmą, kai dante-
nos tampa skausmingos valgant ar 
net kalbant. Netgi naudojant labai 
geros kokybės protezus dantų tilto 
konstrukcijai dažnai reikia nušli-
fuoti visiškai sveikus dantis. Be 
to, po dantų tiltu paliekant tuščia 
vietą, žandikaulio kaulas iš karto 
pradeda retėti. Dėl šio proceso, 
vadinamo kaulo atrofija, išny-
kus žandikaulio linijai, protezo 
plokštelė išvis nebesilaiko bur-
noje, nes jos nebėra prie ko ka-
binti. Ilgai delsiant kaulo kiekis 
ženkliai mažėja. Dėl to vėliau gali 
būti reikalinga papildoma kaulo 
priauginimo procedūra. Nykstant 
žandikauliui, keičiasi žmogaus 
veido bruožai, atsiranda būdingos 
gilios taukšlės palei burną, o lūpų 
kampučiai nusvyra žemyn – žmo-
gus atrodo senesnis, negu yra iš 
tikrųjų. 

Kad to išvengtume, periodiš-
kai tenka keisti dantų protezus, 
nes kaulinio audinio dėvėjima-
sis dažnai lemia dantų ir burnos 
struktūros blogėjimą. Kad prote-
zas geriau laikytųsi, jis klijuoja-
mas prie gomurio specialia pasta. 
Tačiau vykstant veido struktūros 
pokyčiams ir dėl to, kad klijuoja-
mas prie minkštųjų audinių, dan-
tų protezas bet kada gali iškristi. 
Pavyzdžiui, juokiantis, ar kalbant. 
Tai yra nepatogu ir neestetiška, 
sukelia nepasitikėjimo jausmą, 
verčia įsitempti ir nuolat galvoti 
apie protezą. 

Mokslo dėka dantų implantai 
tapo neįkainojama galimybe žmo-
nėms vietoj protezų bei įprastų 
dantų tiltų turėti nuolatinius, pato-
gius ir patrauklius natūralių dantų 
pakaitalus visam likusiam gyveni-
mui.

Nauji dantys per dieną

MALOCLINIC | DPC vadovas 
Simonas Bankauskas papasakojo, 
kad klinikoje naudojami implantai 
ir kitokios medžiagas, kuriomis 
dantis galima atkurti iš karto – per 
vieną dieną. 

Į ką tik pašalinto danties šaknies 
vietą sriegiamas implantas ir ant 
jo iš karto tvirtinamas laikinasis 
dantis.

„Laikinojo danties išvaizda ir 
funkcijos nesiskiria nuo nuolatinio 
– gražiai atrodo, juo iš karto galima 
kramtyti, o po kelių mėnesių laiki-
nasis dantis pakeičiamas nuolati-
niu”, – sako MALOCLINIC | DPC 
vadovas S.Bankauskas. Implantas 
paprastai įdedamas per 10–15 mi-
nučių. Bendra procedūros trukmė 
priklauso nuo individualaus atve-
jo sudėtingumo. Po procedūros 
pacientui suteikiama implanto ga-
mintojo viso gyvenimo garantija. 
Implantas galutinai prigyja per 2–6 
mėnesius.

Mažiau yra geriau

MALOCLINIC | DPC Lietuvo-
je teikia unikalų būdą „visi ant ke-
turių”, kuris skirtas tvirtinti viso 
žandikaulio dantų protezui daugu-
mą dantų praradusiems žmonėms. 
Iki šiol jiems tradiciškai yra siū-
lomi prastai besilaikantys, burno-
je slankiojantys ir dažnai gomurį 
žeidžiantys nuimamieji dantų pro-
tezai. Naudojant „visi ant keturių” 
metodą, visiškai atkuriami dantys, 
tačiau vietoj tradiciškai sriegiamų 

6–8 implantų naudojami tik ke-
turi. Tai iš esmės keičia viso gy-
dymo eigą, sutrumpina procedūrų 
laiką ir mažina kaštus. Šis būdas 
leidžia nenaudoti sudėtingų kau-
lo priauginimo procedūrų. Vieno 
vizito pas gydytoją metu įsriegia-
mi implantai ir ant jų tvirtinami 
nauji, patogūs, tvirti ir kramtymo 
funkciją visiškai atkuriantys laiki-
ni arba net ir nuolatiniai dantys.

Taip gydyti galima bet kokio 
amžiaus žmones. „Visi ant ketu-
rių” būdą galima derinti su jau mi-
nėtu momentiniu implantavimu, 
kai implantai įsriegiami iš karto 
pašalinus sugedusius dantis. Tai 
labai patogu, jei burnoje yra likę 
vos keli nebepatikimi savi dantys.

MALOCLINIC | DPC pirmieji 
Lietuvoje pradėjo naudoti skruos-
tinius implantus viršutiniams žan-

dikauliams atkurti. Tradiciškai 
tokiai procedūrai reikia priauginti 
viršutinio žandikaulio kaulą. Tai 
yra sudėtinga, sunkiau kontroliuo-
jama procedūra, jai būtina speciali 
priežiūra. Siekiant išvengti sudė-
tingų procedūrų ir galimų kom-
plikacijų, buvo sukurti specialūs 
skruostiniai implantai, kuriuos 
naudojant sumažėja galimų kom-
plikacijų rizika ir sutrumpėja giji-
mo laikas.

Skruostiniai implantai yra il-
gesni nei įprastiniai ir tvirtinami  
skruostikaulyje, kuris yra pakan-
kamai kietas, kad išlaikytų kram-
tymo jėgas.

Beje, MALOCLINIC | DPC 
aukštos klasės specialistai atlieka 
implantavimo procedūros net ir tais 
atvejais, kai pacientai turi tam tikrus 
rizikos veiksnius – serga cukriniu 
debetui, po chemoterapijos ar turi 
aukštą kraujo spaudimą.  

Gydo miegančius

Baimė gydytis dantis – tai daž-
nai pasitaikanti priežastis, dėl ku-
rios vengiame lankytis pas odon-
tologą. MALOCLINIC | DPC 
vadovas S.Bankauskas tikina, kad 
šiuolaikinėse odontologijos gy-
dymo įstaigose jautriems pacien-
tams dantų gydymo ir juo labiau 
implantavimo procedūros gali 
būti atliekamos naudojant seda-
ciją, t.y. pacientas medikamentais 
primigdomas, kad nieko nejaustų. 
Pageidaujant atliekama ir narko-
zė, kai gydytojas anesteziologas 
visiškai užmigdo pacientą. Tai 
tokia pat procedūra, kokia daroma 
atliekant medicinines operacijas. 
Sedacija ar narkozė reikalinga ne 
tik itin jautriems žmonėms, kar-
tais sedacija naudojama  vaikams, 
jei jie per maži ir gali išsigąsti.

Mažiau baimės, daugiau
laimės

Paciento sedacija gali atlieka-
ma keliais būdais. Raminamuo-

sius vaistus prieš procedūrą gali-
ma išgerti, jie gali būti suleisti į 
veną arba įkvepiami per kaukę. 

Išgerti gydytojo paskirtus ra-
minančiuosius medikamentus 
reikia likus ne mažiau nei 30 
min. iki procedūros, kad pradė-
jus gydymą jie jau veiktų. Pro-
cedūros metu pacientas būna 
ramus, mieguistas, bet sugeba 
vykdyti odontologo nurodymus. 
Ši sedacijos rūšis netinka labai 
ilgos trukmės procedūroms, nes 
sedacijos gylį sunku kontroliuo-
ti, o papildomos vaisto dozės nu-
ryti pacientas nebegalės.

Odontologinės procedūros 
metu medikamentus leidžiant 
tiesiai į veną, jų veikimo pradžia 
ir trukmė yra gerai prognozuoja-
ma ir kontroliuojama. Tai leidžia 
pasiekti norimą paciento sedaci-
jos gylį ir jį keisti priklausomai 
nuo poreikio procedūros metu. 
Medikamentai suleidžiami nau-
dojant elektronines švirkštines 
pompas, kuriomis galima labai 
tiksliai dozuoti vaistus, norint 
išlaikyti nuolatinį paciento są-
monės slopinimo gylį net ilgos 
procedūros metu. 

Pacientui įkvepiant trumpo 
veikimo garinius anestetikus ga-
lima gerai kontroliuoti sedacijos 
gylį ir trukmę, tačiau kvėpavi-
mo kaukė apsunkina gydytojo 
odontologo darbą, todėl inhalia-
cinė sedacija naudojama rečiau. 
Įkvepiami medikamentai puikiai 
tinka bendrosios nejautros (nar-
kozės) palaikymui, naudojant 
dirbtinę plaučių ventiliaciją.

Sedacijos metu gydytojas 
anesteziologas-reanimatologas 
nuolat stebi paciento sąmonės 
būklę, širdies darbą, kraujo spau-
dimą, kvėpavimą ir organizmo 
įsotinimą deguonimi. Saugumui 
užtikrinti odontologijos kliniko-
je yra paruoštos visos reanima-
cijai ir gyvybinėms funkcijoms 
palaikyti reikalingos priemonės. 
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Žirgų lenktynės ant Alaušo

1964 metų 14-ame numeryje ra-
šoma apie žirgų lenktynes: „Žirgų 
lenktynės ant Alaušo“. 

„Lietuvių liaudies dainose nuo 
seno skamba posmai apie greitako-
jį žirgą. Žirgų lenktynės tapo pui-
kia, visų mėgstama tradicija. Taip 
ir praeitą sekmadienį Svėdasuose, 
ant Alaušo ežero, gausiai rinkosi 
žmonės pažiūrėti tarprajoninių žir-
gų lenktynių.

Anykščių gamybinės valdybos 
viršininko pavaduotojas P. Mar-
ciukas atidarė šventę ir pasveikino 

Sporto varžybos: nuo žirgų lenktynių 
iki moksleivių imtynių

Senuosiuose „Kolektyvinio darbo“ laikraščiuose, kaip ir šiuolaikiniuose, buvo skiltis, skirta spor-
to naujienoms. Šį kartą – 1964 metų „Kolektyvinio darbo“ sporto naujienos.

lenktynių dalyvius, palinkėdamas 
geriausios sėkmės. Lenktyninin-
kai apvažiuoja garbės ratą. Pirmas 
skrieja „Svėdasų“ kolūkio važiuo-
tojas A. Kirdeikis su kumele „Stir-
na“, praeitais metais respublikinė-
se žirgų lenktynėse ant Sartų ežero 
užėmusia pirmą vietą.

Pagal tradiciją praeitų metų nu-
galėtojui suteikiama garbė pakelti 
vėliavą. Lenktynės pradedamos. 

Vėl pirmuoju baigė distanciją 
A. Kirdeikis su „Stirna“. Jo laikas 
2 min. 37 sek. Antruoju atvažiavo 
Ukmergės rajono Puškino vardo 
kolūkio važiuotojas Alf. Žarnaus-

kas su žirgu „Kedras“, o trečiuoju 
– Utenos rajono „Draugystės ke-
liu“ kolūkio važiuotojas L. Vara-
tinskas.

Devyni lenktynių dalyviai buvo 
apdovanoti Garbės raštais ir pini-
ginėmis premijomis“. 

Šaunūs Anykščių 
imtynininkai

Tų pačių metų  20-ajame nume-
ryje skelbiamas  J. Malelės tekstas 
„Garbinga pergalė“, kuriame ra-
šoma apie imtynininkų pergales ir 
pralaimėjimus. 

„Neseniai Anykščių jaunieji 
klasikinių imtynių mėgėjai buvo 
išvykę į Vilnių draugiškoms varžy-
boms. „Pergalės“ kino teatre vyko 
susitikimas tarp Kauno, Vilniaus ir 
Anykščių komandų.

Pirmieji į kovą stoja Vilniaus ir 
Anykščių jaunieji imtynininkai. 
Pradžia mūsiškiams nekokia: už 
dalyvio neišstatymą pirmoje svo-
rio kategorijoje komanda be kovos 
praranda 4 brangius taškus. Ir vis 
tik anykštėnai kovojo atkakliai. Iš 
devynių susitikimų, penkis laimė-
jo anykštėnai, keturis – vilniečiai. 
Vilniečių pergalę rezultatu 25:24 
nulėmė taškai, mūsiškių prarasti 
už neišstatytą dalyvį.

Vilniaus ir Kauno komandų kova 
pasibaigė lygiomis.

Paskutiniam susitikimui išei-
na Anykščių ir Kauno komandos. 
Jėgų santykis dar labiau pasikei-
tė Anykščių nenaudai: susirgus 
anykštėnui Adomaičiui, kauniečiai 
stoja į kovą jau su nemaža taškų at-
sarga – 8. Tačiau anykštėnai kovo-
ja pakiliai. Pergales pasiekia Rut-
kauskas, E. Dulevičius, Asačiovas, 
ir rezultatas 12:11 mūsų naudai. 
Paskutinius du susitikimus vėl lai-
mi mūsų imtynininkai. Rezultatu 
24:23 mūsiškiai iškovojo sunkią, 
bet garbingą pergalę“.

„Kolektyvinio darbo“ 
organizuotos krepšinio
varžybos

22-ajame numeryje A. Žižiūnas 

rašo apie krepšinio varžybas „Ko-
lektyvinio darbo“ taurei laimėti. 
„Taurės varžybose“ – taip pava-
dintas tekstas. 

„J. Biliūno vardo vidurinės mo-
kyklos sporto salėje toliau vyksta 
atkakli krepšininkų kova dėl tradi-
cinės laikraščio „Kolektyvinis dar-
bas“ taurės.

Buvo susitikę Anykščių viduri-
nės mokyklos I ir „Anykščių vyno“ 
vyrų ekipos. Visą žaidimo laiką 
persvarą turėjo „Anykščių vyno“ 
komanda. Ji ir laimėjo rungtynes 
rezultatu 80:57.

Sekančią dieną teisėjo švilpukas 
paskelbė „Anykščių vyno“ ir ga-
mybinės valdybos komandų susiti-
kimo pradžią. 

Žaidimo pradžia sėkminga gamy-
binės valdybos komandos žaidėjams. 
Tačiau po kelių metimų „Anykščių 
vyno“ ekipa pasekmę išlygina ir net 
22:24 persveria savo naudai.

Po pertraukos gamybinės valdy-
bos komandos vyrai perima inici-
atyvą ir išlygina rezultatą. Likus 
iki varžybų pabaigos 6 minutėms, 
„Anykščių vyno“ komandos žai-
dėjai šiek tiek sumažina žaidimo 
tempą. Tuo pasinaudoja varžovai ir 
pasekme 66:49 laimi susitikimą“.

Drabužių naujienos 
sportininkams

Štai 47-ajame numeryje skiria-
ma dėmesio ir sportininkų apran-
gai: „Drabužiai sporto mėgėjams“ 
– skelbia teksto antraštė. 

„Vilniaus modelių namų ko-
lektyvas paruošė drabužių kom-
plektus žvejams, medžiotojams 
ir turistams. Šie drabužiai labai 
praktiški, lengvi ir dailūs. Dirbti-
nės medžiagos žymiai atpigina jų 
savikainą. Šiemet parduotuvėse 
pasirodys pirmieji tokių drabužių 
komplektai“.

Rankininkai – vis geriau 
pasiruošę

64-ajame numeryje V. Kurci-
kevičius, Repšėnų aštuonmetės 
mokyklos direktorius, tekste „Ran-
kinio pirmenybės“ rašo apie moks-
leivių rankinio pirmenybes. 

„Prieš keletą dienų Anykščių J. 
Biliūno vardo vidurinės mokyklos 
sporto aikštyne įvyko finalinės mūsų 
rajono aštuonmečių mokyklų ranki-
nio pirmenybės. Į šias pirmenybes 
pateko Kunigiškių, Repšėnų, Žviliū-
nų, Surdegio berniukų ir Juostinin-
kų, Andrioniškio, Repšėnų, Kuni-
giškių mergaičių komandos. Pirmąją 
vietą iškovojo Repšėnų aštuonmetės 
mokyklos abi jaunųjų rankininkių 
komandos. Antroji vieta atiteko 
Kunigiškių berniukų komandai ir 
Andrioniškio žaidėjoms. Neblogai 
pirmenybėse pasirodė Surdegio mo-
kyklos berniukai ir Juostininkų jau-
nosios rankininkės.

Palyginus su praeitų metų ranki-
nio pirmenybėmis, šiemet koman-
dos buvo žymiai geriau pasiruošu-
sios varžyboms. Tai rodo, kad eilės 
mokyklų fizinio lavinimo moky-
tojai nemažai dirbo su jaunaisiais 
rankininkais. Tačiau daugelio 
komandų žaidėjų netvarkinga ap-
ranga visiems paliko blogą įspūdį. 
Reikėtų, kad kai kurių mokyklų 
vadovai bei fizinio lavinimo mo-
kytojai atkreiptų dėmesį ne tik į 
technišką sportininkų pasiruošimą, 

bet pasirūpintų ir jų atitinkama ap-
ranga“.

Įtemptos futbolo rungtynės

70-ajame numeryje A. Nemic-
kas rašo apie futbolo čempionatą – 
„Nemuno“ taurė – vairiečiams“.

„Trečiadienį daugiau kaip tūks-
tantis futbolo mėgėjų susirinko į 
miesto stadioną pažiūrėti rajono 
„Nemuno“ taurės futbolo rungty-
nių, kurias žaidė vietos „Puntuko“ 
ir „Vairo“ futbolininkai.

Dar neprasidėjus žaidimui, žiū-
rovų tarpe kilo ginčai, spėjimai, 
kuri komanda laimės. 

Į žaliąją veją išbėga abi koman-
dos. Jų kapitonai pasikeičia gyvų 
gėlių puokštėmis. Iš pat pirmųjų mi-
nučių spręsti apie rezultatą nebuvo 
galima, kadangi tiek „Vairo“, tiek 
ir „Puntuko“ futbolininkai apšaudo 
vartus, bet įvarčių pasiekti nepa-
vyksta. Įpusėjus pirmajam kėliniui, 
„Puntuko“ komanda su dar didesne 
energija pradėjo pulti ir apšaudyti 
„Vairo“ komandos vartus. Tačiau 
dėl netikslių smūgių vartininkui 
Šiaučiūnui pirmajame kėlinyje ne-
teko išimti kamuolio iš tinklo. Kėli-
nys baigėsi lygiomis 0:0.

Prasidėjus antrajam kėliniui, žai-
dimas vyko tiek prie „Vairo“, tiek 
prie „Puntuko“ komandų vartų, bet 
rezultatų pasiekti nepavyko. Likus 
žaisti 15 minučių, „Puntuko“ ko-
mandos futbolininkas prasižengė 
savo baudos aikštelėje. Teisėjas 
paskyrė baudos smūgį, o „Vairo“ 
komandos puolėjas Styra gražiai 
pakelia kamuolį prie „Puntuko“ 
vartų ir puolėjas Peslekas nestipriu 
smūgiu nukreipia kamuolį į vartus. 
Rajono „Nemuno“ taurės futbolo 
rungtynes rezultatu 1:0 laimėjo 
„Vairo“ futbolininkai.

Po rungtynių Anykščių rajono 
sporto tarybos pirmininkas J. Pa-
jarskas „Vairo“ komandai įteikė 
„Nemuno“ taurę ir diplomą“.

Nuotraukoje matome „Svėdasų“ kolūkio važiuotoją A. Kirdeikį 
su kumelaite „Stirna“. Šalia – kumelaitė „Širmutė“, kuri pirmą 
kartą dalyvavo lenktynėse. 

Klounas – „Lenino keliu“ kolūkio narys, J. Skadas. Jis pasikinkė savo žirgą į ratus, nes, girdi, su-
žinojęs, kad bus sniego.     

A.Šližio nuotr.

Taip atrodo moteriškas turis-
tinis kostiumas.
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Įprotis susiformuoja 
per tris kartas

Vilkų medžioklės leidimai išduo-
ti Svėdasų, Andrioniškio, Viešintų 
ir Troškūnų seniūnijose medžio-
klės plotus turintiems medžiotojų 

Žmonėms leista gintis nuo vilkų
klubams: „MK Svėdasai“, „MK 
Uosinta“, „MK Debeikiai“, „MK 
Puntukas“, „MK Viešintos“, „MK 
Andrioniškis“, „MK Elnias“ bei 
individualios medžioklės plotų vie-
netui „Pelyša“. Įvardijama ir kurie 
konkretūs medžiotojai turi teisę šau-
ti į plėšrūnus. Pats meras K.Tubis, 
nors yra medžiotojas, vilko nešaus. 
„Kadangi pats prašiau leidimo me-
džioti vilkus, savosios pavardės 
įrašymas būtų interesų konfliktas“, 
- „Anykštai“ sakė meras.

Anykščių savivaldybės praneši-
me spaudai teigiama, kad už leidi-
me nurodytų sąlygų laikymąsi at-
sakingas yra Lietuvos medžiotojų 
ir žvejų draugijos Anykščių sky-
riaus medžioklės žinovas Riman-
tas Pečkus, kuris privalo užtikrinti, 
kad nebūtų sumedžiota daugiau 
negu keturi vilkai.

Kiek Lietuvoje prisiveisė vilkų, 
nėra žinoma. R.Pečkus „Anykš-
tai“ yra sakęs, jog, jo nuomone, 
vilkų Lietuvoje galėtų būti apie 
250. Patyręs medžiotojas, buvęs 
Anykščių meras Leonas Alesionka 

taip pat dėstė, jog vilkų Lietuvo-
je – tikrai yra ne dešimtys. Pasak 
L.Alesionkos, vilkė atsiveda tiek 
pat vilkiukų, kaip kalė šuniukų, tad 
jei vilkų populiacijos nereguliuosi, 
ji augs geometrine progresija. 

K.Tubio teigimu, leidimai ketu-
riems vilkams Anykščių rajone su-
medžioti yra svarbūs ne tik dėl pil-
kių skaičiaus mažinimo, bet ir dėl 
jų įpročių reguliavimo. „Vilkė yra 
gaujos vadas. Vilkas daug gudres-
nis nei lapė. Jie mokosi, „semiasi 
patirties“ ir per tris kartas susifor-
muoja įpročiai“ – aiškino K.Tubis. 
Pasak mero, medžiotojo vilko su-
medžiojimas ar net sužeidimas yra 
savotiška edukacija visai gaujai.    

Yra aktyvių vilkų gynėjų

Senoliai pamena, kaip karo 
ir pokario metais nereguliuoja-
ma vilkų populiacija buvo tiek 
išaugusi, kad žmonės bijodavo 
eiti ar vežimais važiuoti miš-
ko keliukais. Ypač sutemus... 
L.Alesionkos teigimu, aiškini-

mas, kad vilkai nepuola žmonių, 
yra mitas. Pasak medžiotojo, pa-
saulyje daugybė atvejų, kai vilkai 
užpuolė ir sudraskė žmones. 

Tačiau, Lietuvoje yra vilkų gy-
nėjų. Vilkų „advokatų“ komentarų 
sulaukėme ir portale anyksta.lt.

„Na taip, gaila tu vilnoninių 
avelių, bet dėl to šaudyt vilkus, 
tai neprotinga ir kvaila!!!!!! Juk 
tokia jau gamta, vilkai  šitaip 
savo minkštus vilkiukus moko 
išgyventi. Juk jie nenueis ir ne-
nusipirks parduotuvėje avienos!“ 
- vilkų interesus atstovavo „ara“.  
O „Ne šiaip“ merą K.Tubį kal-
tino interesų konfliktu: „Meras 
medžiotojas. Tai su vilkais JAU 
beveik interesų konfliktas! O pil-
kių tai gaila. Miškai ne tik mums, 
žmonėms, medžiotojams priklau-
so, bet ir vilkams, zuikiams. Ūki-
ninkas pasiskundė merui, o kam 
vilkas pasiskųst gali?“

L.Alesionka vilkų interesų gy-
nėjus vadino sektantais. „Skai-
čiau „Anykštoje“ – vilkai 15, 30 
avių išpjovė. Ten buvo atėję ne 
vienas ir ne du vilkai, visas pul-
kas. Lietuva - ne ta valstybė, kuri 
gali vilkams leisti daugintis kiek 

(Atkelta iš 1 p.)

Vilkai į vieną Svėdasų krašto 
ūkį atėjo du kartus. Per pir-
mąjį žygį jie išpjovė 34, per 
antrąjį – 11 to paties ūkinin-
ko avių.

jie nori. Čia ne Černobilio zona, 
ne Sibiras, galų gale. Lietuvoje 
reikia vietos ir žmogui. Kai atsi-
ras žmonių aukų, tada visi grieb-
sis už galvos. Mada ginti vilkus 
atėjo iš Vakarų Europos: vilkas 
mano brolis, mano protėvis. 
Sektantų kliedesiai...“ – dėstė 
L.Alesionka. 

Vilkų ir norėdamas 
neišnaikinsi

Patyrusio medžiotojo L. Ale-
sionkos teigimu, leidimas Anykš-
čių rajone nušauti keturis vilkus 
toli gražu nereiškia, kad keturi 
vilkai ir bus nušauti. Leidimus 
vilkus šauti gavę medžiotojai gali 
paromis laukti pilkių ir vis tiek 
neturėti progos išauti.

L.Alesionka priminė, kad po 
karo, sovietinei sistemai stabi-
lizavusis, imta negailestingai 
naikinti vilkus – medžiotojai net 
premijuoti už sumedžiotus šiuos 
plėšrūnus, tačiau vilkai toli gražu 
neišnaikinti. Jis sakė manąs, kad 
jei ir dabar medžiojamų vilkų 
skaičius nebūtų ribojamas, grės-
mės jų sunaikinimui nekiltų.

Visos gėlės – pačios gražiausios

V. Meldaikienė sakė, kad gėles 
auginti sumanė jau seniai ir savo 
gėlyną puoselėja daugelį metų. Mo-
teris dairėsi po kiemą ir su šypsena 
veide klausė: „Kaip gi galima ne-
mylėti tokio grožio?“. 

„Jau daug metų auginu gėles. 15 
metų esu pensininkė, tai dar dau-
giau gėlių auginimu užsiimu. Vie-
nos, būna, nepasiteisina, tada ban-

Sodybą anykštėnė puošia savo 
augintomis gėlėmis Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Anykštėnai Valerija ir Vytautas Meldaikiai jau daugelį metų 
šalia namų puoselėja gėlyną. V. Meldaikienės rankomis nuo pat 
sėklytės sukurtą grožį giria ne tik artimieji, kaimynai, bet ir atsi-
tiktiniai praeiviai. 

dau auginti kitas“, – sakė moteris. 
Gėlės anykštėnės sodelyje žydi iki 
šalnų.

O kokios gėlės mėgstamiausios? 
„Aš jas be galo myliu visas. Man 
labai gražu, kai žydi kanai. Ir bego-
nijos. Juką puoselėjau, anais metais 
taip gražiai žydėjo. Turėjau tubę, 
tokia didelė pernai užaugo, o paskui 
nunyko ir šiemet nebeataugo. Gražu 
juk ir surfinijos!“, – niekaip paties 
gražiausio augalo iš visų auginamų 

negalėjo išskirti V. Meldaikienė ir 
pridūrė, kad sode reikia turėti įvai-
riausių gėlių. 

Moteris sakė auginanti labai daug 
daugiamečių gėlių. „Tik sniegas nu-
tirpsta, ir žydi snieguolės, eleboros, 
samanytės visokios. Kai ankstyvos 
daugiametės nužydi, pradeda žydėti 
vienmetės“, – džiaugėsi iš Ukmer-
gės rajono į Anykščius atitekėjusi 
moteris. 

Gėlių neperka

Paklausta, kiek gi pinigų išleidžia 
gėlėms pirkti, moteris šypsojosi: 
„Jų beveik neperku. Gėlėmis kei-
čiamės su draugėmis, visos mes čia 
jas auginam, draugiškai dalinamės. 
Šiemet nepirkau nė vienos. Dau-
gumą pati pasisėju. Nuo vasario 
mėnesio jau pradedu sėti lobelijas, 
spriges, surfinijas, verbenas, susodi-
nu begonijas, kad išleistų daigelius. 
Kovo mėnesį jau pikiuoju po vieną. 
Kai dirbi, tai ir sveikata, ir nuotaika 
geresnė“. 

V. Meldaikienė sakė, kad gėlynas 
„suvalgo“ didžiąją jos laiko dalį. 
„Ryte atsikeliu, galvoju, kokius 
reiks dieną darbus nudirbti. O tik 
pradedu sodelyje krapštytis, jau ir 
pietūs ateina. O dar turiu daržus – ir 
agurkų, pomidorų, braškių...“. 

Žiemą augalus išmeta

Kai viskas nužydi, prieš žiemą, 

gėlininkė teigė visus augalus iš-
metanti. „Aš viską „plensuoju“ 
– pelargonijas, fuksijas. Jas nešu į 
kieme vyro pastatytą „būdelę“, dalį 
sudedu namuose ant palangių. Pa-
vasarį, balandžio mėnesį, daigelius 
persodinu į didesnius vazonėlius. 
Jie ten greitai pradeda žydėti“, – 
paslaptimis dalijosi V. Meldaikienė 
ir gailėjosi, kad neturi šiltnamio. 
„Moterys stebisi, kur šitiek gėlių 
užauginu, kur jas dedu. O juk pe-
largonijoms daug šilumos nereikia 
– iki 10 laipsnių užtenka“. 

Domėjomės, ar augalams patin-
ka šiųmetinė vasara. Ar jiems ne 
per šalta? „Oi, šiemet vasara ne 
kokia... Iš pradžių gana smarkiai 
saulė pakaitino, pelargonijų lapai 
„apskrudo“. O kai lyja lietus, žiedai 
tampa nebe tokie gražūs, „nuliūdę“. 
Taip pat ir su surfinijomis“, – sakė 
anykštėnė. 

Paklausta, ar daro kokias gėlių 
kompozicijas, moteris teigė daug 
apie tai negalvojanti, bet daranti 
taip, kad būtų gražiau. „Nėra pas 
mus vietos, trūksta erdvės, užtat 
vaizdo nėra. Kad būtų gražu, reikia 
erdvės: truputį pievelės, truputį gė-
lyčių... Turėčiau hektarą, ir tą užso-
dinčiau!“. 

Pati skiepija obelis

Iš kur toks pomėgis auginti gėles? 
Moteris pasakojo: „Aš esu baigusi 
veterinariją. Matyt, yra potraukis į 
gamtą. Mano tėtė buvo agronomas, 
jis irgi skiepydavo, sodindavo obe-
lis, bet tada man nelabai visa tai 
įdomu būdavo. Gal per jauna bu-
vau“, – svarstė V. Meldaikienė.

Vėliau, kaip pasakojo gėli-
ninkė, ji pati pabandė skiepyti 
obelis. Kai šis darbas pavyko, jis 
tapo dar vienu malonumu moters 
gyvenime. „Čia pat prie kelio 
mano įskiepytos obelys auga. Ir 
vaikams priskiepiju. Sūnus turi 
sodybą prie Molėtų, augina mano 
įskiepytas obelis. Dukra turi sodą 
už Vilniaus. Ir visi medeliai pas 
juos yra mano priauginti, vaikai 
išpuošę sodus ir mano augintomis 
gėlėmis, ir medžiais“. 

Tujų gyvatvorė, juosianti Mel-
daikių sodybą, taip pat yra V. Mel-
daikienės rankomis nuo pat ūgliuko 
užauginta. „Mūsų tvoroje gal septy-
nios tujų rūšys auga. Dabar klevus 
auginu, kaimynė davė. Labai gražus 
klevas, margais lapais. Žiūrėsiu, gal 

prigis“, – daigeliais džiaugėsi vieto-
je nenustygstanti moteris. 

Padeda ir vyras

Viso pokalbio metu šalia buvo ir 
žmonos darbais džiaugėsi V. Meldai-
kis. Pora kartu gyvena jau 50 metų, o 
Anykščiuose – nuo 1975-ųjų. Jau 88 
metus suskaičiavęs ponas Vytautas 
pats vairuoja automobilį, kaip sakė, ir 
pašoka, ir padainuoja, ir žmonai so-
delyje pagelbsti. „Ji labai darbšti, visą 
gyvenimą dirba. Kartais žmonos net 
gaila pasidaro: visą dieną gėles laisto, 
prižiūri, vaikšto purvinais nagais“, – 
pasakojo meiliai į žmoną „mamune“ 
besikreipiantis vyras ir tuoj pat atnešė 
parodyti judviejų jaunystės nuotrau-
ką: „Pažiūrėkit, kaip tokią lėlytę galė-
jau paleisti?“, – juokėsi V. Meldaikis.

V. Meldaikienė sakė, kad vyras jai 
padėti nori, bet moteris juokėsi, kad 
jo pagalbos dažniausiai atsisako: „Aš 
pati viską darau, moku geriausiai. 
Laistydamas dar lapus apipils! Sene-
lis nieko nesodina, bet ir jis džiaugia-
si, vis apeina aplink, pagiria mane“, 
– pridūrė V. Meldaikienė.

V. Meldaikis pats padarė akme-
nines skulptūrėles, kurios puošia 
žmonos gėlyną. Teigė pasiskolinęs iš 
sūnaus įrankius, ir šią žiemą sumeis-
travęs sodo papuošimus.

Gyventi – gera 

Sutuoktiniai džiaugėsi savo gausia 
šeimyna: dviem vaikais ir keturiais 
anūkais. „Vienas anūkas žada statyti 
namą, jau prašė, kad „priplensuočiau“ 
jam obelų. Žinoma, kad priauginsiu, 
o ir atminimą turės, kad močiutės 
obelys augintos...“, – džiaugėsi ponia 
Valerija ir pridūrė, kad visas atos-
togas anūkai praleisdavo pas juos, 
Anykščiuose. „Anūkas yra sakęs, kad 
tokios vaikystės, kaip jie, niekas nėra 
turėjęs. Neseniai dar mums vaikystės 
išdaigas pasakojo, ko mes nežinojom. 
Tik pati jauniausioji anūkė pas kitus 
senelius dažniau būdavo“.

Sutuoktiniai sakė esantys optimis-
tai ir dejuoti dėl blogo gyvenimo ne-
mėgsta. „Gyventi visada gera buvo, 
o dabar – dar geriau. Vienas kitą my-
lim, ko daugiau reikia? O ir mus visi 
myli – ir anūkai, ir vaikai. Mes labai 
gerai sutariame. Ir marti mums – kaip 
tikra dukra, ir su žentu labai gražiai 
bendraujam. O tarp gėlių gyventi dar 
linksmiau“, – džiaugėsi anykštėnų 
pora V. ir V. Meldaikiai. 

Valerija ir Vytautas Meldaikiai kartu jau 50 metų. Drauge jie 
puoselėja ne tik šiltus santykius, bet ir įstabius gėlynus.      

Tai – tik nedidelė V. Meldaikienės sukurto sodo 
dalis.     Autorės nuotr.

Akmenines skulptūras žmonos sodeliui V. Meldai-
kis sukūrė šaltais žiemos vakarais.    
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įvairūs

Gyvuliai

Karvę, arklį, avis.
Tel. (8-607) 72267.

Karves.
Tel. (8-618) 02795.

Karvę ir veršingą telyčią.
Tel. (8-614) 96475.

Karvę. Juodmargė, pirmaveršė, 
labai rami, duoda 20 l pieno. 

Tel. (8-608) 48333.

Mangalica veislės (vilnonius) 
paršelius.

Tel. (8-615) 63606.

Romanovų veislės avis. Veisti 
arba skerdienai. 

Tel. (8-699) 82736.

Kita

Dyzelinius su TA: 2000 m. OPEL 
ASTRA, 1999 m. VW PASSAT. 
1000 l talpos konteinerius. Kuro 
briketus. 

Tel. (8-699) 43030.

parduoda

Vl. Tamošiūno  paukščių ūkis 
parduoda 

paaugintus broilerius ir 
7 mėn. dedekles vištas. 

Kiekis ribotas. 
Tel.: (8-687) 78274, 

(8-622) 32588.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

Adresas: Vilniaus g. 14, 
Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

“Namudė” perka sody-
bas, sodybvietes, gyvena-
muosius ir poilsio namus, 
pirtis, žemės ir miško skly-
pus, dirbamą žemę.

Gali būti su skolomis. 
Kaimeliuose, vaizdingose vietovėse ir 
miškuose prie upių, upelių, tvenkinių, prie 
ežerų didmiesčiuose, priemiesčiuose. 
Tarpininkams sąžiningai atsilyginsime.

Greitai parduodame. Konsultuojame. 
Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumen-
tus. Padedame spręsti teisminius ginčus.
info@namude.lt, Kupiškio g. 19, Utena

(8-698) 51269

Renkasi rugpjūčio 3-7 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d  ka te go rI Jos

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

Kosmetologijos kabinetas 
kviečia pasinaudoti nauja 

grožio procedūra: 
Veido valymas ultra 

garsu.

Kitos paslaugos: manikiūras, 
pedikiūras, depiliacijos.
Baranausko aikštė 15, 308 kab. 

(Puntuko viešbutis)
+370 (677) 79 733

 
UAB „Rasos kristalai“

Dėl žemės sklypo ribų suderinimo
 

UAB „Asmija“ šiuo metu atlieka žemės sklypo, priklausančio Antanui 
Kalinkai, esančio A. Vienuolio g. 7, Ažuožerių k., Anykščių sen., Anykščių r. 
sav., kadastrinius matavimus.

Kviečiame gretimo sklypo (Kad. Nr. 3414/0001:137) savininkės Jolitos 
Sriubuvienės įgaliotus asmenis atvykti š.m. rugpjūčio mėn. 12 d. 9.00 val. į  
A. Vienuolio g. 9, Ažuožerių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., dėl žemės 
sklypo ribų suderinimo.

Tel. pasiteirauti: (8-693) 03300. El.p.: info@asmija.lt. 
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai

2015 m. rugpjūčio mėn. 10 d. 11:00 val. bus atliekami žemės skly-
po, esančio Palipšės k., Debeikių sen., Anykščių r. sav. (kadastrinis 
Nr. 3424/0002:0313), priklausančio Emilijui Rudėnui, kadastriniai 
matavimai. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 3424/0002:0123, priklau-
sančio Vytautui Galvonui paveldėtojus prašome atvykti 2015 m. rug-
pjūčio mėn. 10 d. 11:00 val. prie savo žemės sklypo ir dalyvauti pa-
ženklinant sklypo ribą. Matavimus atliks UAB ,,Asmija“. Tel.: (8-609) 
52440, el. paštas: eimbra@gmail.com.  

Utenos įmonei reikalingi 
autovežių vairuotojai.

Įmonė siūlo:
Laiku mokamą darbo užmokestį.
Vairuotojams su patirtimi - naujus 

Mersedes markės autovežius.
Darbą Europoje nuo 2 sav. iki 6 sav.
CV siųsti: info@bleiras.lt 
Tel. (8-698) 00701.

siūlo darbą
Reikalingas medkirtės operatorius. 
Tel. (8-611) 37006.
  
Medienos apdirbimo įmonei 

Anykščiuose UAB “Lagesa” reika-
lingi darbuotojai.

Tel. (8-616) 93759.

Tarptautinių krovinių pervežimo 
įmonė Panevėžyje - vairuotojui - 
ekspeditoriui (darbas Europoje). 
Reikalavimai: CE kategorija, dar-
bo patirtis.

Tel.: (8 656) 80369, 
(8-656) 31871.

Kviečia bitininkus statyti avi-
lius grikių laukuose (Katlėriai, 
Anykščių raj.).

Tel. (8-680) 54882.

Stovyklavietė įvairiems ren-
giniams. Nakvynė. Plaukimas 
Virinta - Šventoji nuo 5 Eur.

www.baidaresVirinta.lt, 
tel. (8-676) 35010 Rimas.

Anykščių socialinės gerovės cen-
tre (Vilniaus g. 10) darbo dienomis 
galima nebrangiai įsigyti geros ko-
kybės mažai dėvėtų drabužių, kitų 
namų apyvokos daiktų.

Tel. (8-600) 99641.

Brangiai išsinuomočiau arba pirk-
čiau žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apylin-
kėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams - 
nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba ir remontas

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo, kitus baldus pagal individu-
alius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, prieškambario, vaikų 
kambario, slankiojamosios siste-
mos.

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Medinių namų dažymas bei kiti 
statybos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Dažo namus, gamybinės pa-
skirties patalpas, darbai atliekami 
beore Amerikos gamybos įranga, 
greitai, pigiai ir kokybiškai. 

Tel. (8-679) 90305.

Laiptinių gamyba ir projektavi-
mas. Taip pat visų tipų baldų ga-
myba.

Tel. (8-615) 45845.

Kloja trinkeles, įrengia kelius ir 
aikšteles. Niveliacijos ir bobkato 
paslaugos, betonavimo darbai.

Tel. (8-648) 11907.

Greitai ir kokybiškai atliekami 
įvairūs statybos ir remonto dar-
bai. Namų dažymas, skardini-
mas ir t. t.

Tel. (8-685) 68182.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, Linas (8-616) 
08020, Rolandas (8-686) 83265.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikia garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Tvenkinių kasimas, kelių forma-
vimas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Kasa tvenkinius, ekskavatoriaus 
krautuvo paslaugos, savivarčio 
paslaugos. 

Tel. (8-606) 05830.

Nemokamai išvalo krūmus ir kitą 
menkavertę medieną nuo žemės 
ūkio paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

Įrengia nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 
m, 2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į 
betono pagrindą, smaluoti). Kasa 
tranšėjas vandentiekiui, jungia hi-
droforus.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com

UAB 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21, tel.: 
(8-606) 11964, (8-687) 97797.

Kaminų dėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valy-
mas. Garantija.

Tel.: (8-694) 01529, 
(8-681) 13262.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Autokrano nuoma. Keliamoji ga-
lia 15 t.

Tel. (8-686) 34284.

Nušienauja, supresuoja ir išsive-
ža (Skiemonių sen.).

Tel. (8-630) 10200.
 
Smulkina žolę.
Tel. (8-671) 45111.

Mobiliu gateriu pjauna medieną 
kliento kieme. Elektriniu ir benzini-
niu varikliu.

Tel. (8-682) 12189.

UAB „Anykštos redakcija“ 

priima skelbimus

 į šiuos laikraščius: 

„Gimtoji žemė“

„Ukmergės žinios“ 

„Gimtasis Rokiškis“

„Kupiškėnų mintys“

„Molėtų Vilnis“

„Molėtų žinios“

„Mūsų Ignalina“ 

„Utenis“

„Utenos apskrities žinios“
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Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ūKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.90 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.80 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.80 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius. 
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Perku pienines 
veršingas telyčias. 

Tel. (8-655) 44667.

B r a n g i a i
p e r k a m e  m i š k ą

(12000 eur/ha)
Tel.  (8-659) 99929.

Gyvenimo žvaigždė sužimba ir užgęsta... taip nelaiku.
Palydint amžino poilsio Algimantą ŽEMAITĮ, nuoširdžiai 

dėkojame Kavarsko bažnyčios klebonui N. Martinkui, gie-
dotojams, UAB “Akmens sala” direktoriui V. Bakšiui, ben-
dradarbiams, Šerių kaimo bendruomenei, Šerių, Pravydžių, 
Medžiočių, Paberžės kaimų gyventojams, kaimynams, 
giminėms, draugams, bendramoksliams, pažįstamiems. 
Dėkojame Daivai, Jolantai, Jurgitai, Zitai, Valentinai, Stasei, 
Loretai, Aistei, Gretai. Esame dėkingi visiems, visiems, ku-
rie buvo kartu su mumis sunkią netekties valandą.

Telydi Jus, Brangieji, Dievo malonė.
Mama Vitalija, žmona Jolė, sūnus Mindaugas, 

broliai Vytautas ir Valentinas

Artimo netektis visada netikėta ir skaudi...
Nuoširdžiai dėkojame visiems palaikiusiems šią sunkią 

valandą. Taip pat dėkojame Anykščių RPK pareigūnams, 
UAB “Žiburys” kolektyvui, Naujųjų Elmininkų bendruome-
nei už pagalbą ir palaikymą, laidojant mylimą sūnų, brolį ir 
tėtį Virgaudą GRYBĄ.

Artimieji

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

UAB „Miškų projektai“ brangiai - 
miškus bei įvairią medieną, žemes, 
pievas, sodybas.

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Skubiai sodybą, namą, butą, žemės 
ūkio paskirties sklypą ar kitą nekilno-
jamą turtą. Atsiskaito grynais. Domina 
įvairūs variantai. Pasiūliusiems tarpi-
ninkams dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Automobilius. Atvyksta į vietą, su-
tvarko dokumentus, atsiskaito iškart, 
automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, (8-609) 31414.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, atsi-
skaito iš karto.

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka 
priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.     

Vokietijos ir Lietuvos įmonės bran-
giai - įvairius galvijus. 

Tel.: (8-699) 30345, (8-698) 71167.

Įmonė NIKSOFT - visus veršelius 
auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

Agentas Algirdas – veršelius, kar-
ves, jaučius, prieauglį, avis. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Kita

Bendrovė - grūdus. 
Tel. (8-680) 85841.

Serbentus. Didesnį kiekį gali paimti 
iš namų.

Tel. (8-601) 21323, 
Kalno 4, Anykščiai.

Vėjovartas, malkas, įvairią techniką, 
tinkančią į metalo laužą.

Tel. (8-638) 87800.

Kombainą NIVA, 4 t priekabą, trak-
torių MTZ-80 arba MTZ-82. 

Tel. (8-616) 13911.

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobilius, įv. techniką, metalo lau-
žą, elektros variklius. 

Tel. (8-633) 60143.

Priekabos 2PTS 4 (mažosios) lin-
ges.

Tel. (8-676) 26762.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Medinį namą su 12 a žemės 
Anykščių mieste J. Biliūno g.

Tel. (8-608) 67939.

Namą Gegužės g. su 11 arų 
namų valda. Yra ūkinis pastatas, 
geras privažiavimas, būtinas kapi-
talinis namo remontas. Kaina 13 
800 Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Sodybą su patogumais 7 km nuo 
Anykščių, prie gero kelio, netoli 
miškas, upė.

Tel. (8-676) 32443.

Sodybą Anykščių rajone Umėnų 
vienkiemyje (visi ūkiniai pastatai 
ir 54 arai pasodybinės žemės). 
Papildomai galima pirkti 6 ha. 
dirbamos žemės aplink sodybą. 
Smulkesnė informacija teikiama 
telefonu (8-608) 20755.

Vieno kambario butą (2 aukštas) 
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g. 
(centre). 

Tel. (8-670) 05259.

Butą.
Tel. (8-686) 77184.

Sodą “Liudiškių” s/b. Yra van-
duo, geodeziniai matavimai.

Tel. (8-647) 68166.

Automobiliai

RENAULT MEGANE SCENIC 1997 
m. 1,9 TD, pilka, apžiūra 2016.08. 
Draudimas. Kaina 500 Eur. 

Tel. (8-681) 68544. 

Kuras

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas pakais, supjautas. Veža 
į rajonus. 

Tel. (8-629) 76267.

Pradedamas naujas lietuviškų 
durpių briketų gamybos sezo-
nas.

Tel. (8-612) 93386, 
(8-615) 79101.

Malkas kaladėlėmis (alksnis, 
beržas). Biokurą, čipsus.

Tel. (8-645) 19855.

Supjaustytas lapuočio medžio 
atraižas. Skaldytas malkas (turi 
uosio). Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera 
beržinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), anglį. 

Tel.: (8-655) 48555, 
(8-45) 51-03-46.

Anglis 50-200 mm nuo 150 
Eur, durpių briketus nuo 90 Eur, 
pjuvenų briketus nuo 130 Eur. 
Sveria. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Redaktorius
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Bartautas, Bartautė, Almeda.
šiandien

rugpjūčio 2 d.

rugpjūčio 3 d.

rugpjūčio 1-3d. pilnatis.

Euzebijus, Steponas, Tautvilas, 
Guoda, Gustavas, Alfonsas.

Lidija, Mangirdas, Lengvinė, 
Augustė.

anekdotas

iš arTi

oras

+18

+12

Jaučiasi per dieną klaikiai.
Sako, bankrutuoja graikai. 
Juk ir taip sunku jiems buvo,
net Akropolis sugriuvo.

Amiliutė pasiryžusi gelbėti 
Graikiją

Ne tik man atrodo vienai, 
Kad tuoj maisto stigs Atėnai.
Ir kultūros šis lopšys
Bado šmėklą tuoj išvys.

Jie mums davė Odisėją,
Demokratiją pasėjo,
Todėl pensiją - per pusę
Ir į Graikiją išsiųsiu.

Rangosi pašte eilutė.
Muša karštis ir širdutė. 
Čia stovėti neišdrįsiu - 
Moraliai juos palaikysiu. 

Žydi Lietuvoje nematyti augalai
Traupio botanikos sodas – tai vienintelis toks sodas Lietuvoje, įkurtas vieno žmogaus – gam-

tininko, biologo, knygų apie gamtą autoriaus, rajono vicemero Sigučio Obelevičiaus. Daugiau 
kaip 25 metus prie Traupio pagrindinės mokyklos puoselėjamas sodas kasmet sutraukia dau-
gybę lankytojų tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio.  

Šiuo metu Traupio botanikos 
sode auga apie 7000 augalų rūšių 
ir veislių. Iš jų – apie 200, įrašytų 
į Lietuvos raudonąją knygą, o ke-
liasdešimt rūšių – tokių, kurių Lie-
tuvoje nėra, jos auga tik Traupyje.

„Dauguma augalų peržydi iki 
Joninių, tačiau botanikos sode 
dar ir dabar žydi nemažai auga-
lų. Šiuo metu – pats japoninių 
lanksvų, monardų, ežiuolių, vien-
dienių, klemalių žydėjimas. Tarp 
šimtų rūšių ir veislių augalų žydi 
ir kukli gėlytė, kurios pavadinime 
puikuojasi vardas „lithuanica“. 
Tai lietuvinė naktižiedė (Silene 
lithuanica), labai retas Lietuvoje 

augalas, saugomas, įrašytas į Lie-
tuvos raudonąją knygą“, – sakė S. 
Obelevičius.

Pasak sodo įkūrėjo, įvairių au-
galų žiedais galima grožėtis jau 
nuo žiemos pabaigos iki vėlyvo 
rudens: „Šiais metais japoninis 
hamamelis jau žydėjo vasario vi-
duryje, o vėlyviai, rudeniniai kro-
kai žydi dar ir lapkritį“, – pasako-
jo S. Obelevičius.

Kasmet Traupio botanikos sodo 
kolekcijos pasipildo keliais šimtais 
naujų augalų, o šiemet sodas pasi-
puošė ir skulptoriais Vytauto Še-
melio akmeninėmis skulptūromis. 

-ANYKŠTA

Egzotiški žiedai traukia egzotiškus drugius – Dovydo budlėją Sigučio Obelevičiaus botanikos sode papuošė drugys admirolas.

Lietuvinė naktižiedė – itin re-
tas augalas Lietuvoje, įrašy-
tas į šalies raudonąją knygą. 
Žygimanto OBELEVIČIAUS nuotr.

Visai neseniai Traupio bota-
nikos daržą papuošė skulp-
toriaus Vytauto Šemelio do-
vanotos akmens skulptūros. 
Viena jų – obuolys.             

Tai – Traupio botanikos daržo alpinariumas, kurį Sigutos Obelevičius „pastatė“ pats.   

Vyras komandiruotėje, o žmona 
su meilužiu vartosi lovoje.... Tik 
staiga girdi, kad kažkas raktais 
namų duris rakina: 

Meilužis:
- Kas ten toks?
- Kas, kas. Vyras, kas dar... Rak-

tų daugiau niekas neturi... Greitai 
slėpkis!

- Kur aš čia pasislėpsiu?
- Na, bėk į virtuvę, stovėk, kaip 

Leninas, aš pasakysiu, kad tu sta-
tula!

Meilužis pabėgo į virtuvę ir atsi-
stojo. 

Užeina vyras:
- Brangioji, aš namie! Išalkau ke-

lionėje, noris ko nors pavalgyti...
Užeina į virtuvę:
- Brangioji, kas čia per .... ?
- O aš vat statulą nupirkau. Gir-

dėjau, kad pas mūsų kaimynus, pas 
Onuškėlių šeimyną, tokia pati stovi. 
Vat nusprendžiau ir aš tokią įsigyti. 
Graži, taip?

- Jo, normaliai...
Na, pavakarieniavo jie, seksu 

užsiiminėjo ir galiausiai žmona už-
migo.

Naktį vyras atsikelia, tyliai eina 
į virtuvę, atidaro šaldytuvą, išima 
kumpį ir sūrį, daro didžiulį skanų 
sumuštinį, įstato jį burnon vyrui, 
atliekančiam statulos vaidmenį, ir 
sako:

- Broliuk, pavalgyk... Aš pas 
Onuškelius 2 dienas stovėjau - nei 
vienas šiknius nesusiprotėjo manęs 
pamaitinti!


